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Kormányrendeletek

A Kormány 172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
g) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva –, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés h), i), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következõket rendeli:
1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: TnyR.) 1. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alapján járó nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági
hatáskörökben, valamint a külföldön élõ vagy tartózkodó személy esetén a nyugellátás megállapításával kapcsolatos
hatósági hatáskörökben elsõ fokon
a) a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
b) ha a jogosult, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint saját jogú
nyugellátásban részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
jár el.
(3) A szolgálati viszonyban álló személyek nyugdíjügyében a külön jogszabály szerinti eseteken túl akkor is a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nyugdíj-megállapító szerve jár el, ha
a Magyarországon megszerzett szolgálati idõt megelõzõen az igénylõ szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezménnyel
érintett országban szerzett szolgálati idejét is figyelembe kell venni.”

2. §

A TnyR. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A rehabilitációs szakértõi szerv rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj esetén külön jogszabály szerint komplex
minõsítést végez.”

3. §

A TnyR. 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/A. § Az öregségi teljes, illetve résznyugdíj, az elõrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegû elõrehozott öregségi
nyugdíj megállapítása során a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés e)–f) pontja szerinti jogviszonyban álló
személy esetén a biztosítási jogviszony megszûnése napjának azt a napot megelõzõ naptári napot kell tekinteni, amelytõl
kezdõdõen a nyugellátást megállapítják.”

4. §

A TnyR. 15. § (6) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépéséig – a tárgyévet megelõzõ évi
nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figyelembevételével – elõleget kell megállapítani, ebben az esetben
a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje a tárgyévi szorzószámok hatálybalépését követõ tizedik munkanapon jár le.”

5. §

A TnyR. 55/A. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Tny. 38. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személyek nyugellátásának megállapításáról szóló határozatát
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv közli az állami adóhatósággal.”

6. §

A TnyR. 66. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha az ellátást igénylõ hozzátartozó a holttá nyilvánító, illetve a halál tényét megállapító bírói határozatot a jogerõre
emelkedést követõ hat hónapon belül benyújtja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, a hozzátartozói nyugellátást az
eredeti igénybejelentés napját alapul véve, az akkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell megállapítani.”
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7. §

A TnyR. 70. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„70. § (1) Nemzetközi nyugdíjügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv eltekinthet egyes nem magyar nyelven kiállított
okiratok hiteles fordításától, ha az eljárásba bevont dolgozója az adott nyelvbõl államilag elismert, legalább középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a honlapján közzéteszi azoknak az okiratoknak és
nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében hiteles fordítás csatolása nem szükséges.
(2) Ha a kivándorolt, illetõleg külföldön élõ vagy tartózkodó személy a nyugellátás iránti igényét postai úton terjeszti elõ,
az igénybejelentés céljára rendszeresített nyomtatványon az igénylõ személyazonosságát és aláírását közjegyzõvel vagy
a Magyar Köztársaság külképviseleti szervével hitelesíttetni kell.”

8. §

A TnyR. 81. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyugellátás és a baleseti járadék Tny. 87–88. §-a szerinti megtérítésére irányuló követelést az ügyben elsõ fokon eljárt
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv érvényesíti. A megtérítendõ összeget a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a kincstár
területi szervénél vezetett számlájára kell átutalni.”

9. §

A TnyR. 85. § (3) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:
„Ha ezen iratokat a nyugellátás felvételére jogosult személy nem küldi meg, az adatokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
szerzi be.”

10. §

A TnyR. 88. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a nyilvántartó lap adattartalmát az ONYF
által rendszeresített számítógépes programmal állítja elõ, és adatszolgáltatási kötelezettségét e számítógépes program
felhasználásával, elektronikus úton teljesíti.
(2) A 87. § (1) bekezdés g) és i) pontja szerinti személyek, továbbá az öt fõnél kevesebb biztosítottról adatot szolgáltató
foglalkoztatók a nyilvántartó lap adattartalmát nem kötelesek az (1) bekezdés szerinti számítógépes programmal elõállítani.
Ha e személyek, illetve foglalkoztatók a nyilvántartó lap adattartalmát nem az (1) bekezdés szerinti számítógépes
programmal állítják elõ, az adatszolgáltatási kötelezettségüket – az ONYF által rendszeresített és a regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott – nyomtatványon vagy az adatoknak
a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál történõ személyes bejelentésével teljesítik. A személyesen közölt adatokat
a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság rögzíti.”

11. §

A TnyR. 89. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartó lapokról – az elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás kivételével – két példányban jegyzéket kell
készíteni, amely tartalmazza a nyilvántartásra kötelezett és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által a biztosított azonosítását
szolgáló, törvény alapján kezelhetõ adatokat, valamint a nyilvántartó lap sorszámát.”

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 3. §-a, 4. §-a, 10. §-a, valamint 13. § (2) és (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) A TnyR. 1. § (2)–(3) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit, valamint a TnyR. e rendelet 13. § (3) bekezdés
b), d)–e), m), o)–p) és x) pontjával megállapított rendelkezéseit a 2009. szeptember 30-át követõen indult vagy megismételt
eljárásokban, illetve az azt követõen keletkezett bejelentési kötelezettségre kell alkalmazni.
(4) A TnyR. 9/A. §-ának és 15. § (6) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követõ
idõponttól megállapításra kerülõ ellátásokra kell alkalmazni.
(5) A TnyR. 88. § (1)–(2) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követõen teljesített
adatszolgáltatásra kell alkalmazni.
(6) A TnyR. 61. § a) pontjának és 62. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a rehabilitációs szakértõi szerv által e rendelet
hatálybalépését megelõzõen kiállított szakvélemény szakhatósági állásfoglalásnak minõsül.
(7) A TnyR. 87. § (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos k) pontja szerinti személy az adatszolgáltatást
2009. december 31-ét követõen a TnyR. 88. §-a e rendelettel megállapított (2) bekezdésének szabályai szerint is teljesítheti.

13. §

(1) Hatályát veszti a TnyR.
a) 13. §-a és a 12. §-át megelõzõ alcím,
b) 24. § (3) bekezdésének második mondatában és 75/C. § (1) bekezdésének második mondatában a ,,határozatban”
szövegrész,
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65/D. §-a,
66/A. §-a,
66/C. §-a,
67. § (2) bekezdésének negyedik mondata,
68. §-a,
72/A. §-a,
72/B. § (1) bekezdésének negyedik mondata,
72/D. §-a,
75/C. § (1) bekezdésének elsõ mondatában és 76. § (2) bekezdésének elsõ mondatában a ,,határozattal” szövegrész,
79. § (1) bekezdésének elsõ mondatában, 79. § (3) bekezdésének elsõ mondatában, 79. § (4) bekezdésének elsõ
mondatában, 81. § (2) bekezdésében, 84/A. § (3) bekezdésének második mondatában, 87. § (1) bekezdés a), d) és
f) pontjában, 87. § (3) bekezdésében az „illetékes” szövegrész,
m) 79. § (9) bekezdése,
n) 80. § (6) bekezdése,
o) 86. § (2) bekezdésének elsõ mondatában, 86. § (9) bekezdésének második mondatában, 87. § (4) bekezdésének
második mondatában, 89. § (1) bekezdésének harmadik mondatában, 89. § (2) bekezdésében, 89. § (6) bekezdésének
második mondatában és 89. § (10) bekezdésében a ,,területileg illetékes” szövegrész,
p) 86. § (9) bekezdésének negyedik mondata,
q) 87. § (1) bekezdés h) pontjában és 87. § (2) bekezdésében a ,, , területileg illetékes” szövegrész,
r) 88. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a TnyR.
a) 8. § (1) bekezdése,
b) 10. §-át megelõzõ alcím,
c) 86. § (2) bekezdésének második mondatában az „és a Tbj. 26. §-ának (7) bekezdése szerinti felszolgáló” szövegrész,
valamint az „ , illetve borravaló” szövegrész,
d) 87. § (1) bekezdés k) pontja,
e) 88/A. § (1) bekezdése,
f) 89. § (2) bekezdés c) pontja,
g) 89. § (3) bekezdésének elsõ mondatában a ,, , valamint a mágneses adathordozón teljesített adatszolgáltatás esetén
a (2) bekezdés szerinti konszignációs listát” szövegrész.
(3) A TnyR.
a) 1. § (1) bekezdésében a ,,feladatokat” szövegrész helyébe a ,,hatósági hatáskörökben” szöveg, a ,,látja el” szövegrész
helyébe a ,,jár el elsõ fokon” szöveg,
b) 23/A. §-ában az „által megállapított napja” szövegrész helyébe a ,,szakhatósági állásfoglalásában megállapított napja”
szöveg,
c) 55/A. § (2) bekezdésének harmadik mondatában az „illetékes állami” szövegrész helyébe az „állami” szöveg, az
„az illetékes nyugdíjbiztosítási” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási” szöveg,
d) 61. § a) pontjában a ,,jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv szakvéleményével” szövegrész helyébe
a ,,rehabilitációs szakértõi szerv szakhatósági állásfoglalásával” szöveg,
e) 62. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv által a halált megelõzõen kiadott
orvosszakértõi véleménnyel” szövegrész helyébe a ,,rehabilitációs szakértõi szerv által a halált megelõzõen kiadott
szakhatósági állásfoglalással” szöveg,
f) 62. § (2) bekezdésének második mondatában a ,,folyósító” szövegrész helyébe a ,,nyugdíjfolyósító” szöveg,
g) 65/C. §-ában a ,,nyugdíjigényt elbíráló (nyugdíjmegállapító)” szövegrész helyébe a ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási”
szöveg,
h) 72/B. § (1) bekezdésének második mondatában a ,,nyomtatványon” szövegrész helyébe a ,,nyomtatványon vagy
elektronikus formanyomtatványon” szöveg,
i) 72/B. § (14) bekezdésében az „ONYF” szövegrész helyébe az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
(a továbbiakban: ONYF)” szöveg,
j) 73/A. § (1) bekezdésének elsõ mondatában és 73/A. § (2) bekezdésének elsõ mondatában a ,,határozattal intézkedik”
szövegrész helyébe a ,,határoz” szöveg,
k) 76. § (1) bekezdésének második mondatában a ,,30 napon” szövegrész helyébe az „egy hónapon” szöveg,
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l)

76. § (2) bekezdésének második mondatában a ,,határozattal kell intézkedni” szövegrész helyébe az „intézkedni kell”
szöveg,
m) 79. § (3) bekezdésének elsõ és második mondatában a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg,
n) 80. § (1) bekezdésében a ,,határozat kibocsátásától” szövegrész helyébe az „elsõ fokú határozat meghozatalától”
szöveg,
o) 85. § (2) bekezdésének második mondatában a ,,15. nap” szövegrész helyébe a ,,tizedik munkanap” szöveg,
p) 85. § (5) bekezdésében a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg,
q) 87. § (1) bekezdés h) pontjában és 87. § (2) bekezdésében a ,,kincstár illetékes” szövegrész helyébe a ,,kincstár” szöveg,
r) 88/A. § (2) bekezdésének elsõ mondatában az „elektronikus ügyintézés keretében” szövegrész helyébe az „elektronikus
úton” szöveg, az „az illetékes regionális” szövegrész helyébe az „a regionális” szöveg,
s) 88/A. § (2) bekezdésének második és harmadik mondatában, 89. § (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint
89. § (5) bekezdésében az „az illetékes regionális” szövegrész helyébe az „a regionális” szöveg,
t) 88/A. § (3) bekezdésében, 89. § (1) bekezdésének negyedik mondatában és 89. § (3) bekezdésének második
mondatában az „elektronikus ügyintézés keretében” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg,
u) 88/A. § (4) bekezdésében az „Elektronikus ügyintézés során az adatszolgáltatás teljesítése” szövegrész helyébe az
„Az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítése” szöveg,
v) 88/A. § (5) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus levélben” szöveg,
w) 89. § (5) bekezdés d) pontjában a ,,nyugdíjigényt elbíráló” szövegrész helyébe a ,,nyugdíjmegállapító” szöveg,
x) 89. § (10) bekezdésében a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg
lép.
(4) A
a) TnyR.
aa) 8. §-át megelõzõ alcímben az „Elõrehozott, csökkentett” szövegrész helyébe az „Az öregségi nyugdíj, valamint
az elõrehozott és a csökkentett” szöveg,
ab) 72/B. § (10) bekezdésében az „a 62. életévét” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíjkorhatárt” szöveg,
ac) 89. § (1) bekezdésének elsõ mondatában az „(1)–(2)” szövegrész helyébe a ,,(2)” szöveg;
b) súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
ba) 6. § (3) bekezdés a) pontjában az „1–62 éves korú” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíjkorhatárt nem
töltötte be” szöveg,
bb) 6. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 62. életévét” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíjkorhatárt” szöveg;
c) polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006.
(X. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a ,,62. § (4) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe a ,,62. §-a” szöveg
lép.
(5) Az 1–11. §, valamint e § 2010. január 2-án hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (1) bekezdés a), b), c), d),
g), h), i), j), k), l), m), n), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
a Kormány a következõket rendeli el:

I. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztetõ ok fennállása, továbbá
a gyermek önmaga által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása miatt indult eljárásban a gyámhatóság
a haladéktalanul elkészített környezettanulmányt követõen soron kívül megteszi a gyermek védelme érdekében szükséges
intézkedéseket.”

2. §

A Gyer. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A. § A gyermek ismételt bántalmazása, elhanyagolása és egyéb más, súlyos veszélyeztetõ ok fennállása esetén a kérelmet
nem lehet kizárólag azon az alapon érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, hogy a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta,
és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be.”

3. §

A Gyer. 8/B. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást kizárólag az apaság, illetve az anyaság megállapítása iránt folyamatban
lévõ per jogerõs befejezéséig lehet felfüggeszteni.”

4. §

A Gyer. 8/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/C. § Az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó közokiratok
kivételével a gyámhatóság eltekinthet a nem magyar nyelvû irat hiteles magyar fordításának beszerzésétõl, ha
a gyámhatóság valamely ügyintézõje az adott nyelvbõl államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Azon nyelvek listáját, amelyek esetében hiteles magyar fordítás nem szükséges, a gyámhatóság a honlapján közzéteszi.”

5. §

A Gyer. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Azt a tényt, hogy az ügyfél ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a határozatban meg kell állapítani. A
határozatot közölni kell
a) ismeretlen személy esetén az eseti gondnokkal,
b) ismeretlen helyen tartózkodó személy esetén az ügygondnokkal.”

6. §

A Gyer. 13/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:
„Szakértõ
13/A. § A szakértõi vélemény elkészítésének határideje huszonkét munkanap.”

7. §

A Gyer. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyermek végleges külföldre távozása esetén a gyámhivatal
a) határozatában tájékoztatja a gyermek törvényes képviselõjét a lakcímváltozásra vonatkozó jogszabályban elõírt
bejelentési kötelezettségérõl, továbbá arról, hogy kérheti a kapcsolattartás újraszabályozását,
b) határozatában tájékoztatja a kapcsolattartásra jogosult szülõt arról, hogy a külföldre költözést követõ 3 hónapon belül
kérheti a gyámhivataltól a kapcsolattartás szabályozását, újraszabályozását, ha a gyermek a törvényes képviselõjével az
Európai Unió valamely tagállamába jogszerûen távozik,
c) az engedélyezõ határozatot közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel.”
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8. §

A Gyer. 26. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A szülõ a lakóhelyváltozásáról szóló gyámhivatali bejelentési kötelezettségének úgyis eleget tehet, hogy a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását vezetõ szervtõl kéri, hogy a lakóhelyváltozás tényét közölje a gyámhivatallal.”

9. §

A Gyer. 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelemnek a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett általi
visszavonása jogvesztõ hatályú.”

10. §

(1) A Gyer. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárás az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámjának kérelmére vagy
hivatalból indul. A hivatalbóli eljárást a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon, a nevelõszülõi hálózat
mûködtetõje vagy a gyermekjogi képviselõ is kezdeményezheti.”
(2) A Gyer. 37. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A gyámhivatal a nevelõszülõnél elhelyezett, átmeneti nevelésbe vett gyermek részére eseti gondnokot rendel [Gyvt. 87. §
(7) bek.].”
(3) A Gyer. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítás elõtt köteles beszerezni, ha az eljárás
a) hivatalból indul, ideértve a gyermekjogi képviselõ kezdeményezése alapján hivatalból indult eljárást is:
aa) a szülõ lakó- vagy tartózkodási helye (utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye) szerinti gyermekjóléti szolgálat
véleményét a gyermek szüleinek életkörülményeirõl, a családgondozás tapasztalatairól, a szülõ-gyermek kapcsolat
alakulásáról, a szülõ számára a kapcsolattartással összefüggésben nyújtott önkormányzati támogatásokról,
ab) a gyermekvédelmi szakszolgálat véleményét a gyermek elhelyezési tervében foglaltak teljesítésérõl,
ac) a gyermek gyámjának, a gyermeket gondozó intézménynek, illetve – amennyiben a gyermek nevelõszülõnél
nevelkedik – a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjének véleményét a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról;
b) a gyermekvédelmi szakszolgálat kezdeményezésére hivatalból indul, az aa) és ac) alpontban felsorolt véleményeket;
c) a gyermekotthon vagy – nevelõszülõnél nevelkedõ átmeneti nevelésbe vett gyermek esetén – a nevelõszülõi hálózat
mûködtetõjének kezdeményezésére hivatalból indul, az aa) és ab) alpontban felsorolt, továbbá a gyermek gyámjának
– a szülõ-gyermek kapcsolat alakulását tartalmazó – véleményét;
d) a gyermek gyámjának kérelmére indul, az aa) és ab) alpontban felsorolt, továbbá a gyermeket gondozó intézmény vagy
– ha a gyermek nevelõszülõnél nevelkedik – a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjének véleményét a szülõ-gyermek kapcsolat
alakulásáról.”

11. §

A Gyer. 38. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy az alkalmassági vizsgálaton, illetve a tanácsadáson és a felkészítõ
tanfolyamon nem jelent meg és távolmaradását nem mentette ki vagy a környezettanulmány elkészítését nem tette
lehetõvé, a gyermekvédelmi szakszolgálat visszavontnak tekinti az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmét és nem
folytatja le az alkalmassági vizsgálatot.”

12. §

A Gyer. 39. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozata annak jogerõre emelkedésétõl
számított 2 évig hatályos. Ha a 2 éven belül az örökbefogadási eljárás jogerõs befejezésére kerül sor, a határozat az
örökbefogadás tárgyában hozott határozat jogerõre emelkedésének napjával hatályát veszti.
(7) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy testvérek örökbefogadására való alkalmasságát megállapították, és
a hatályvesztést megelõzõen a testvér is örökbe fogadhatóvá válik, a határozat hatálya meghosszabbodik a testvér
örökbefogadási eljárásának jogerõs befejezéséig.
(8) A határozat hatálya – a hatályvesztést megelõzõen benyújtott kérelemre és a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára –
legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben 2 éven belül nem kerül sor örökbefogadásra és azok a körülmények,
amelyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították, nem változtak. Ha a hatályvesztéskor folyamatban van az
örökbefogadási eljárás, annak jogerõs befejezéséig a határozat hatálya meghosszabbodik.”

13. §

(1) A Gyer. 41. § (1) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyermek gondozásba történõ kihelyezése érdekében az örökbefogadás engedélyezése során a gyámhivatal
megvizsgálja:”
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(2) A Gyer. 41. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése elõtt csatolja a születési és a házassági
anyakönyvi kivonatát, valamint a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást. A gyámhatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul
az anyakönyvvezetõhöz, ha az örökbe fogadni szándékozó személy nem csatolja a születési és a házassági anyakönyvi
kivonatát.”
(3) A Gyer. 41. § (4) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyermek örökbefogadásának engedélyezésérõl való döntés meghozatala érdekében a gyámhivatal (3) bekezdésben
foglaltakon túl megvizsgálja:”
14. §

(1) A Gyer. 42. § (1) bekezdés b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ f) ponttal
egészül ki:
[A gyámhivatal az eljárás során köteles meghallgatni:]
„b) – szükség szerint pszichológus szakértõ útján – a korlátozottan cselekvõképes és az ítélõképessége birtokában lévõ
cselekvõképtelen örökbefogadandó gyermeket,”
„d) az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselõjét,”
„f) a kiskorú vér szerinti szülõ törvényes képviselõjét.”
(2) A Gyer. 42. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti törvényes képviselõ, a hivatásos gyám, a gyermekotthon vezetõje és
a gyermekvédelmi szakszolgálat eseti gondnoka a nyilatkozatát írásban is elõterjesztheti.
(3) Nyílt örökbefogadás esetén a gyámhivatal az örökbefogadót, az örökbefogadandó korlátozottan cselekvõképes
gyermeket, az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselõjét, a vér szerinti szülõt és a kiskorú vér szerinti szülõ
törvényes képviselõjét együttesen – tárgyalás keretében – hallgatja meg. Titkolt terhesség esetén a gyámhivatal a kiskorú
vér szerinti szülõ kérelmére a törvényes képviselõjének meghallgatását mellõzheti.”

15. §

A Gyer. 43. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi e) pont jelölése f) pontra változik:
[A 42. §-ban megjelölt személyek meghallgatásáról készült jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:]
„e) a vér szerinti anya nyilatkozatát arról, hogy megnevezi-e az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermeke apját,”

16. §

(1) A Gyer. 46. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az örökbefogadást engedélyezõ határozat rendelkezõ része tartalmazza
a) a gyermek születésének helyét, idejét, örökbefogadás elõtti nevét, születési bejegyzésének anyakönyvi folyószámát,
b) az örökbefogadó szülõ(k) személyazonosító adatait,
c) a gyermek örökbefogadása utáni névviselésével kapcsolatos döntést,
d) a gyermek származási helyére vonatkozó adatokat,
e) egyedülállóként történõ örökbefogadás esetén a másik szülõként képzelt személy bejegyzéséhez szükséges adatokat,
f) a vér szerinti szülõként történõ bejegyzésre vonatkozó rendelkezést,
g) a kötelezõ gondozási idõ eredményes leteltének megállapítását [45. § (1) és (5) bek.],
h) az örökbefogadás joghatásait,
i) nyílt örökbefogadás esetén a szülõi felügyeleti jog megszûnésének megállapítását,
j) az anyakönyvvezetõ megkeresését a gyermek újbóli anyakönyvezésének elrendelése érdekében.”
(2) A Gyer. 46. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5)–(7) bekezdésekkel
egészül ki:
„(4) A gyámhivatal az örökbefogadást engedélyezõ nem jogerõs határozatát kizárólag az örökbefogadó szülõvel és
– figyelemmel a 40. § (2) bekezdésére – az örökbefogadott gyermek törvényes képviselõjével, továbbá nyílt örökbefogadás
esetén a vér szerinti szülõvel, illetve a kiskorú vér szerinti szülõ törvényes képviselõjével közli.
(5) A gyámhivatal az örökbefogadást engedélyezõ határozata jogerõre emelkedését követõen közli
a) határozatát az újbóli anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõvel,
b) határozatát az érintett örökbefogadó szülõrõl nyilvántartást vezetõ gyermekvédelmi szakszolgálattal,
c) az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadott gyermek, az örökbefogadó szülõk és a gyermek után korábban
ellátásra jogosult személy személyazonosító adatait a családtámogatási ellátást folyósító szervvel.
(6) Az örökbefogadás engedélyezésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésével egyidejûleg a gyámhivatal külön
határozatban rendelkezik az örökbefogadáshoz kapcsolódó egyéb kérdésekrõl, így különösen
a) a gyermek vagyonának kezelésérõl,
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b) az átmeneti vagy tartós nevelés megszûnésének megállapításáról,
c) az otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény, személy tájékoztatásáról ellátási kötelezettsége megszûnésérõl,
d) az örökbefogadott gyermek gyámságának megszûnésérõl,
e) a gyámi tisztség megszûnésének megállapításáról és szükség esetén a gyám felhívásáról végszámadásának
benyújtására,
f) az illetékes jegyzõ felhívásáról a közgyógyellátási igazolvány visszavonására.
(7) Titkos örökbefogadás esetén a gyermek vér szerinti szüleinek adataira való utalást az (1) és (6) bekezdés szerinti
határozatok nem tartalmazhatnak.”
17. §

A Gyer. 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az örökbefogadásra irányuló kérelmet a külföldi állampolgárságú örökbe fogadni szándékozó személy
– a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszterhez
(a továbbiakban: miniszter) nyújtja be.”

18. §

A Gyer. 50. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A miniszter az (5) bekezdés szerinti esetben haladéktalanul megküldi az illetékes gyámhivatalnak, ha
a) az örökbe fogadni szándékozó személy szokásos tartózkodási helye a Hágai Örökbefogadási Egyezményben részes
államban van, a 49. § (5) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy szokásos tartózkodási helye nem a Hágai Örökbefogadási Egyezményben részes
államban van, az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat,
valamint az igazolást arról, hogy a gyermeknek Magyarországon történõ örökbefogadását nem kezdeményezték, illetve az
örökbefogadásra tett intézkedések nem vezettek eredményre.”

19. §

A Gyer. 51. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyámhivatal az örökbefogadást engedélyezõ határozatában dönt a gyermek végleges külföldre távozásának
jóváhagyásáról. A gyámhivatal szükség esetén külön határozatban dönt a gyermek vagyona felhasználásának
engedélyezésérõl.”

20. §

A Gyer. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyámhivatal a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül bejegyzett gyermek részére képzelt személyt állapít meg apaként
a) a gyermek harmadik életévének betöltéséig az anya kérelmére bármikor,
b) a gyermek harmadik életévének betöltése után hivatalból,
feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek
örökbefogadásának engedélyezése iránt.”

21. §

A Gyer. a következõ 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § Ha a kérelmezõ kérelmében nem igazolja
a) a 3. számú melléklet B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja szerinti nyilvános, vagy valamely hatóság vagy bíróság jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásában megtalálható adatot, akkor a jegyzõ az adatok beszerzése érdekében megkeresi
a nyilvántartást vezetõ hatóságot vagy bíróságot,
b) a 65. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatot, a jegyzõ az adat beszerzése érdekében megkeresi a tanulói és hallgatói
nyilvántartást vezetõ szervet,
c) a 65. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatot, a jegyzõ az adat beszerzése érdekében megkeresi az anyakönyvvezetõt.”

22. §

A Gyer. 67. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felülvizsgálat során a nagykorú gyermek felhívásra igazolja a házasságkötése szerinti új családjára vonatkozó adatokat
a 65. § (1) bekezdésében és a 65/A. §-ban meghatározott módon.”

23. §

A Gyer. 68/J. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat során a települési önkormányzat jegyzõje azt állapítja meg, hogy az
óvodáztatási támogatás jogosultsági feltételei
a) fennállnak, a döntést az ügyiratra feljegyzi,
b) nem állnak fenn, dönt az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megszüntetésérõl.”

35172

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 122. szám

24. §

(1) A Gyer. 69. § (5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az igazolás hiányában a 69/A. § b) pontja alkalmazandó.”
(2) A Gyer. 69. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személynek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell magyarországi lakcímét
a lakcímrõl szóló hatósági igazolvánnyal. Ha a kérelmezõ lakcímét nem igazolja, a gyámhivatal a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását vezetõ szervet megkeresi az adatszolgáltatás érdekében.”

25. §

A Gyer. a következõ 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § Ha a kérelmezõ kérelmében nem igazolja
a) a 7. számú melléklet B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja szerinti nyilvános, vagy valamely hatóság vagy bíróság jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásában megtalálható adatot, akkor a gyámhivatal az adatok beszerzése érdekében megkeresi
a nyilvántartást vezetõ hatóságot vagy bíróságot,
b) a 69. § (4) bekezdés c) pontja szerinti adatot, a gyámhivatal az adat beszerzése érdekében megkeresi a tanulói és
hallgatói nyilvántartást vezetõ szervet.”

26. §

A Gyer. 70. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogosult a feltételek teljesülése esetén legfeljebb további 3 évre kérheti
a) a korábbi jogosultság fennállása alatt a megelõlegezett gyermektartásdíj megszakítás nélküli továbbfolyósítását,
b) a korábbi jogosultság megszûnését követõen a gyermektartásdíj megelõlegezésének ismételt elrendelését.”

27. §

(1) A Gyer. 73. § (1) bekezdésének bevezetõ mondata, valamint d) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg a bekezdés a következõ h) ponttal egészül ki:
„A gyermektartásdíj megelõlegezésérõl, továbbfolyósításáról és ismételt elrendelésérõl szóló határozat rendelkezõ
részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:”
„d) – a megelõlegezett gyermektartásdíj továbbfolyósításáról és ismételt elrendelésérõl szóló határozat kivételével –
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy kérelemre a megelõlegezés ismételten elrendelhetõ, illetve a Gyvt. 22. § (7) bekezdése
és a Gyvt. 24. § (1) bekezdése alapján tovább folyósítható,”
„g) rendelkezést a megelõlegezett gyermektartásdíjnak a kérelem benyújtása napjától a határozat meghozatala napjáig
terjedõ idõszakra vonatkozó egyösszegû kifizetésérõl vagy a felfüggesztés idõtartamára esedékes megelõlegezett
gyermektartásdíj egyösszegû kifizetésérõl,
h) tájékoztatást az adóügyi hatóság méltányossági jogkörérõl a megelõlegezett gyermektartásdíj behajtása során.”
(2) A Gyer. 73. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyámhivatal a határozatát közli a kötelezett munkáltatójával, a végrehajtást foganatosító bírósággal, illetve az önálló
bírósági végrehajtóval, a jogosult és a kötelezett lakcíme szerint illetékes ügyészséggel és jegyzõvel, valamint a gyámhivatal
székhelye szerint illetékes jegyzõvel.”
(3) A Gyer. 73. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt felülvizsgálat eredményeként a megelõlegezett gyermektartásdíjat tovább kell
folyósítani, úgy a továbbfolyósítással egyidejûleg a gyámhivatal rendelkezik a felfüggesztés idõtartamára esedékes
megelõlegezett gyermektartásdíj egyösszegû kifizetésérõl.”

28. §

A Gyer. 79. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozata rendelkezõ részében a 14. §-ban foglaltakon túl]
„b) rendelkezik az otthonteremtési támogatás összegérõl és az igénybevétel módjáról, szükség esetén az otthonteremtési
támogatás részletekben történõ kifizetésérõl [Gyvt. 26. § (2) bek.],”

29. §

A Gyer. 80. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnõtt kérelmére, körülményei lényeges megváltozása
esetén hozzájárulhat a lakás-elõtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatásnak a futamidõ letelte
elõtti felhasználásához.”
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30. §

(1) A Gyer. 82. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A jegyzõ, illetve a gyámhivatal a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedést tesz, ha]
„d) a gyermek veszélyeztetettsége elsõsorban elhanyagolása miatt áll fenn, de alaposan feltételezhetõ, hogy a családi
pótlék célzott felhasználásával a gyermek szükségletei családi környezetben biztosíthatók, így különösen a szülõ
gondoskodik a gyermek bölcsõdei, óvodai, iskolai étkeztetésérõl, élelemmel, ruházattal és fejlesztõ eszközökkel (játékkal)
történõ ellátásáról, képességeinek fejlesztésérõl. ”
(2) A Gyer. 82. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedések kiválasztásánál figyelembe kell venni]
„a) a veszélyeztetettség jellegét, okát, mértékét,”

31. §

A Gyer. 90. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„90. § (1) A védelembe vétel felülvizsgálata iránti eljárás
a) hivatalból indul
aa) az elrendelõ határozatban foglalt idõpontban,
ab) ha a jegyzõnek hivatalos tudomása van a felülvizsgálat szükségességérõl,
ac) a kirendelt családgondozó kezdeményezésére,
ad) ha a védelembe vétel fennállása alatt a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendelték el és a pártfogó felügyelõ
kezdeményezi a felülvizsgálatot;
b) a korlátozottan cselekvõképes gyermek, a szülõ, illetve más törvényes képviselõ kérelmére indul.
(2) A pártfogó felügyelõ a védelembe vétel felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejûleg közli a jegyzõvel a fiatalkorú
pártfogó felügyeletét elrendelõ határozatot.
(3) A pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorú védelembe vételének felülvizsgálata során vizsgálni kell különösen
a megállapított magatartási szabályokat, az egyéni gondozási-nevelési tervet és az egyéni párfogó felügyelõi tervet.
(4) A felülvizsgálat iránti eljárás során a 86. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy a tárgyaláson – ha
a felülvizsgálatot a pártfogó felügyelõ kezdeményezte – a pártfogó felügyelõ is meghallgatható.
(5) A felülvizsgálat eredményérõl szóló határozatban a 14. §-ban foglaltakon kívül rendelkezni kell:
a) a védelembe vétel fenntartásáról vagy megszüntetésérõl,
b) a következõ felülvizsgálat határidejérõl,
c) az új egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésére vonatkozó felhívásról a határidõ megjelölésével,
d) szükség esetén a pártfogó felügyelõ és a kirendelt családgondozó felhívásáról, hogy a fiatalkorú ügyeiben egymást
tájékoztatva, együttmûködve járjanak el,
e) a Gyvt. 68. § (3) bekezdése alapján elrendelt újabb intézkedésekrõl,
f) a Gyvt. 68. § (5) bekezdése szerinti eredménytelen védelembe vétel esetén a gyámhivatal értesítésérõl.”

32. §

A Gyer. XII. Fejezete a következõ 91/A–91/E. §-okkal és azokat megelõzõen a következõ alcímekkel egészül ki:
„A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása
91/A. § (1) A jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtására irányuló eljárást hivatalból megindítja, ha
a) hivatalos tudomása van a gyermek elhanyagolásáról,
b) a Gyvt. 17. §-a szerinti szervek, személyek azt kezdeményezik,
c) a gyermekjóléti szolgálat erre – a pénzfelhasználási terv megküldésével és az eseti gondnok lehetséges személyének
megjelölésével – javaslatot tesz.
(2) A jegyzõ az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetben a tárgyalást megelõzõen megkeresi a gyermekjóléti
szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül vizsgálja meg a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának
szükségességét, készítse el a pénzfelhasználási tervet és tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére.
(3) A pénzfelhasználási terv elkészítésekor figyelemmel kell lenni a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra,
támogatásokra, valamint azok céljára.
(4) Ha felmerül a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának szükségessége, a jegyzõ a gyermekjóléti
szolgálat javaslatának beérkezését követõen 8 munkanapon belül tárgyalást tart, amelynek során meghallgatja a Gyvt.
68/A. §-a (4) bekezdésében meghatározott személyeket és megismeri véleményüket a pénzfelhasználási tervrõl, illetve
a kirendelendõ eseti gondnok személyérõl.
(5) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása idõtartamának, mértékének és módjának meghatározásánál
figyelemmel kell lenni a gyermek tényleges szükségleteire, a tárgyaláson meghallgatott személyek véleményére, továbbá
a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára. A természetben nyújtott
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családi pótlék nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások,
támogatások kiváltására.
(6) A jegyzõ a Gyvt. 68/B. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel eseti gondnokul elsõsorban a gyermek arra alkalmas
más közeli hozzátartozóját, a polgármesteri hivatal – nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó –
ügyintézõjét, az óvodai és az iskolai gyermekvédelmi felelõst, a védõnõt, a családsegítõ szolgálat vagy a gyermekjóléti
szolgálat családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozóját vagy az átmeneti gondozást
nyújtó intézmény szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottját rendeli ki. A gyermekjóléti szolgálat, illetve az
átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozói közül lehetõség szerint olyan személyt kell eseti gondnokul
kirendelni, aki a védelembe vétel során nem gondozza a családot.
(7) Az eseti gondnokot tevékenységéért munkadíj nem illeti meg, indokolt és igazolt kiadásainak költségét azonban az õt
kirendelõ jegyzõ megtéríti. A költségtérítés mértéke havonta nem haladhatja meg az adott gyermek után természetben
nyújtott családi pótlék összegének 10%-át. A költségtérítés összege nem vonható le a természetben nyújtott családi pótlék
összegébõl.
91/B. § (1) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról szóló határozat rendelkezõ része a 14. §-ban,
valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a családi pótlékban részesülõ szülõ személyazonosító adatait, a családi pótlékot folyósító szerv megnevezését,
b) a családi pótlék természetbeni részének mértékét százalékos arányban meghatározva, egyidejûleg tájékoztatást adva
annak konkrét összegérõl,
c) a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának idõtartamát, hónapokban meghatározva, megjelölve
a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának kezdõ és befejezõ idõpontját,
d) a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának módját, amely lehet különösen gyermekétkeztetés térítési
díjának befizetése, illetve a Gyvt. 68/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak biztosítása,
e) az eseti gondnok kirendelését, feladatát, tájékoztatását a 91/A. § (7) bekezdésében foglaltakról, valamint felhívását arra,
hogy az adott hónapra az önkormányzat nevére megnyitott családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótlék
felhasználásáról a következõ hónap ötödik napjáig számoljon el a jegyzõnek,
f) a szülõ vagy más törvényes képviselõ kötelezését az eseti gondnokkal való együttmûködésre és tájékoztatását
az együttmûködés megtagadásának következményeirõl,
g) a védelembe vétel elrendelését, ha erre korábban nem került sor,
h) fennálló védelembe vétel esetén a kirendelt családgondozó felhívását az egyéni gondozási-nevelési tervnek
a felülvizsgálatára és annak a határozat jogerõre emelkedését követõ 22 munkanapon belül történõ megküldésére,
i) a felülvizsgálat határidejét,
j) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy bármikor kezdeményezheti a családi pótlék
természetbeni formában történõ nyújtásának felülvizsgálatát,
k) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását az igénybe vehetõ szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
támogatásokról, valamint azok igénybevételének módjáról,
l) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy
la) elsõ alkalommal a döntést követõ második hónapra járó családi pótlék meghatározott része kerül természetbeni
formában biztosításra,
lb) ha a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása a határozatban szereplõ idõtartam lejárta miatt szûnik
meg – feltéve, hogy a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtását nem rendelték el ismételten – a megszûnést
követõ hónapra járó családi pótlék kerül ismételten teljes egészében pénzben folyósításra,
lc) a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának megszüntetése esetén a megszüntetést követõ második
hónapra járó családi pótlék kerül ismételten teljes egészében pénzben folyósításra.
(2) A határozatban a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának kezdõ idõpontjaként a döntést követõ
második hónap elsõ napját, befejezõ idõpontjaként a határozatban szereplõ idõtartamnak megfelelõ hónap utolsó napját
kell megjelölni. Az így meghatározott idõtartam a Gyvt. 68/A. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 12 hónapot nem
haladhatja meg.
(3) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról szóló határozat elleni fellebbezést elbíráló határozatban
rendelkezni kell a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának új kezdõ és befejezõ idõpontjáról.
(4) A jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról szóló, jogerõsítési záradékkal ellátott határozatot
a jogerõre emelkedést követõ 5 munkanapon belül közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális
igazgatóságával, egyidejûleg megküldi a Gyvt. 68/A. § (5) bekezdése szerinti családtámogatási folyószámla megnyitásához
szükséges számla törzsadat bejelentõ nyomtatványt és aláírási címpéldányt.
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(5) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása során a jegyzõ és a Magyar Államkincstár között elektronikus
úton történik az adategyeztetés, különösen a folyósított családi pótlék összegérõl és a családi pótlékot folyósító szervrõl.
(6) A jegyzõ az átutalást követõen legkésõbb 5 munkanapon belül gondoskodik a családtámogatási folyószámlára utalt
családi pótléknak az eseti gondnok felé történõ kifizetésérõl.
91/C. § (1) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának felülvizsgálata iránti eljárás
a) hivatalból indul
aa) az elrendelõ határozatban foglalt idõpontban,
ab) ha a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatósága azt kezdeményezi, így különösen,
ha megváltozott a családi pótlékra jogosult személye,
ac) a gyermekjóléti szolgálat, illetve a kirendelt eseti gondnok kezdeményezésére,
ad) ha a jegyzõnek hivatalos tudomása van a felülvizsgálat szükségességérõl,
b) a szülõ vagy más törvényes képviselõ kérelmére indul.
(2) A jegyzõ a felülvizsgálati eljárás során kikéri a családgondozó és a kirendelt eseti gondnok véleményét.
(3) A felülvizsgálat eredményérõl szóló határozatban a 14. §-ban foglaltakon kívül rendelkezni kell
a) a családi pótlék természetbeni formában – változatlan idõtartamban, mértékben és módon – történõ további
nyújtásáról, vagy
b) a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása idõtartamának, mértékének, módjának, illetve az eseti
gondnok személyének megváltoztatásáról, vagy
c) a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának megszüntetésérõl.
(4) Ha a felülvizsgálat során a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása idõtartamának, illetve mértékének
megváltoztatásáról vagy a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának megszüntetésérõl születik döntés,
a jegyzõ a jogerõsítési záradékkal ellátott határozatot a jogerõre emelkedést követõ 5 munkanapon belül közli a Magyar
Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatóságával.
91/D. § (1) A jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának megszûnésérõl vagy megszüntetésérõl
határozatot hoz, és ezzel egyidejûleg szükség szerint – indokolt esetben felülvizsgálat keretében – dönt a védelembe vétel
fenntartásáról vagy megszüntetésérõl.
(2) A jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának megszüntetésérõl szóló, jogerõsítési záradékkal
ellátott határozatot a jogerõre emelkedést követõ 5 munkanapon belül közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot
folyósító regionális igazgatóságával.
(3) A jegyzõ az eseti gondnokot az utolsó alkalommal természetben nyújtott családi pótlékkal történt elszámolását
követõen menti fel. Az eseti gondnok számadására egyebekben a 160. § (7) bekezdésében és a 161–162. §-ban foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Ha a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása alatt a jegyzõ illetékessége megszûnik, a kirendelt eseti
gondnokot határozatával felmenti, és határozatát közli az illetékessé vált jegyzõvel.
(5) Ha a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása alatt a jegyzõ illetékessége megszûnik, az illetékessé vált jegyzõ
a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának szükségességét a 91/C. §-ban foglaltak szerint felülvizsgálja.
Eredménytelen védelembe vétel
91/E. § (1) A védelembe vétel eredménytelensége miatt a gyámhivatal értesítésérõl a jegyzõ
a) ha az intézkedés megtételének szükségessége a védelembe vétel felülvizsgálata során merül fel, a védelembe vétel
felülvizsgálatának eredményérõl szóló határozatban [90. § (5) bek. f) pont],
b) az a) pont alá nem tartozó esetben külön végzésben
dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés jogerõre emelkedésétõl számított 5 munkanapon belül – a védelembe vétel fenntartása
mellett – a jegyzõ döntését közli a gyámhivatallal és egyidejûleg az ügyben keletkezett iratokat átteszi a gyámhivatalhoz.
(3) Az eredménytelen védelembe vételrõl szóló jegyzõi döntés alapján a gyámhivatal a hivatalból indított eljárása során
megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, így különösen
a) meghallgatja a gyermeket gondozó szülõt, a különélõ szülõt, a gyermek gyámját, szükség szerint más közeli
hozzátartozóját, valamint indokolt esetben a korlátozottan cselekvõképes gyermeket, az ítélõképessége birtokában lévõ
cselekvõképtelen gyermeket, illetve azt a családgondozót, aki a védelembe vétel során a családot gondozza,
b) indokolt esetben környezettanulmányt készít,
c) megvizsgálja a családbafogadás lehetõségét, az átmeneti nevelésbe vétel elrendelésének indokoltságát, a gyermek
elhelyezése, elhelyezésének megváltoztatása, illetve a szülõi felügyeleti jog megszüntetése iránti per megindításának
szükségességét.
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(4) Ha a gyámhivatal eljárása során azt állapítja meg, hogy a gyermek veszélyeztetettsége nem teszi szükségessé
a hatáskörébe tartozó intézkedések megtételét, az elõtte való eljárást megszünteti, egyúttal az ügyben keletkezett iratokat
átteszi a jegyzõhöz.
(5) A gyámhivatal az eredménytelen védelembe vételrõl szóló jegyzõi döntés közlésétõl számított 45 munkanapon belül
hozza meg döntését.
(6) A gyámhivatal döntésének jogerõre emelkedéséig a gyermek védelembe vétele fennáll.”
33. §

(1) A Gyer. 93. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A családba fogadásról szóló határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza]
„j) átmeneti nevelt gyermek esetén az átmeneti nevelésbe vétel egyidejû megszüntetését és a 110. § (1) bekezdésében
foglaltakról való szükség szerinti rendelkezést.”
(2) A Gyer. 93. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A családba fogadásról szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást
folyósító szervvel és a gyermeket ellátó védõnõvel a gyám kirendelésének tényét.”

34. §

(1) A Gyer. 97. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó végzés rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza]
„g) 3 év alatti gyermek esetén a kora miatt fennálló különleges ellátása szükségességének tényét.”
(2) A Gyer. 97. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a szülõ hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, és a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezésére a leendõ örökbefogadó szülõnél kerül sor, a gyámhivatal a végzés meghozatalával egyidejûleg közli
a szülõvel a szülõi felügyeleti joga szünetelésének vagy megszûnésének, valamint a gyermek kötelezõ gondozásba történõ
kihelyezésének tényét.
(6) Az ideiglenes hatályú elhelyezésrõl szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a családtámogatási
ellátást folyósító szervvel és a gyermeket ellátó védõnõvel a gondozási hely megváltoztatásának és az esetleges
gyámrendelésnek a tényét.”

35. §

A Gyer. 102. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az átmeneti nevelésbe vételrõl szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a családtámogatási
ellátást és az árvaellátást folyósító szervvel, továbbá a gyermeket ellátó védõnõvel a gyermek gondozási helyét és
a gyámrendelés tényét.”

36. §

(1) A Gyer. 110. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átmeneti nevelésbe vételt megszüntetõ, illetve a megszûnést megállapító határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon
kívül tartalmazza]
„b) annak megállapítását, hogy a szülõ szülõi felügyeleti joga feléledt, vagy a gyámrendelés tényét, ha a gyermek harmadik
személynél került elhelyezésre vagy családba fogadták,”
(2) A Gyer. 110. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az átmeneti nevelésbe vétel a gyermek családbafogadásával szûnik meg, a gyámhivatal a 92. § és a 146. §
(5) bekezdése alapján jár el.”

37. §

A Gyer. 117. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gondozási díj-befizetéseket és a keletkezett hátralékot, amelyre a Gyvt. 154. §-ának (3) bekezdése alapján késedelmi
pótlék nem állapítható meg, a jegyzõ tartja nyilván.”

38. §

(1) A Gyer. 130. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A gyámrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza:]
„e) tájékoztatást a gyám családtámogatási ellátások igénylésére való jogáról.”
(2) A Gyer. 130. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal a gyámrendelésrõl szóló határozata meghozatalával egyidejûleg közli a családtámogatási ellátást és az
árvaellátást folyósító szervvel, továbbá a gyermeket ellátó védõnõvel a gyámrendelés tényét.”
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39. §

(1) A Gyer. 141. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eseti gondnokot (ügygondnokot) – a természetben nyújtott családi pótléknak a gyermek szükségleteire történõ
felhasználására kirendelt eseti gondnok kivételével – tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eseti
gondnok (ügygondnok) felmentésérõl határozatot hozó gyámhatóság állapítja meg az eseti gondnok (ügygondnok)
munkateljesítményének figyelembevételével.”
(2) A Gyer. 141. § (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A munkadíj összegét – a Gyvt. 133/A. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel – a gyámhatóság az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének százszorosát meghaladó vagyonnal rendelkezõ gyermek (gondnokolt) vagyonának terhére állapítja
meg, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezõ gyermek (gondnokolt) lakhatási és megélhetési
feltételeit.”

40. §

A Gyer. 153. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az ügyfél az (1) bekezdés c) pontja szerinti iratot nem csatolja, a gyámhivatal az adat beszerzése érdekében az azt
nyilvántartó hatósághoz fordul.”

41. §

A Gyer. 154. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonosváltozásnak, illetõleg a tulajdonközösség megszûnésének az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése
érdekében a gyámhivatal a szerzõdésben foglalt törvényes képviselõi jognyilatkozat jóváhagyását és a határozat jogerõre
emelkedését a szerzõdésekre, illetõleg megosztás esetén a vázrajzra rávezeti.”

42. §

A Gyer. 164. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„164. § Ha a gyámhatósági eljárásban a külföldi jog alkalmazhatósága, az alkalmazandó külföldi jog tartalma vagy az
alkalmazandó nemzetközi szerzõdés kétes, az iratokat – a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság útján – a miniszterhez
kell felterjeszteni véleménykérés céljából. A miniszter a véleményének kialakítása érdekében megkeresi az igazságügyért
felelõs minisztert, illetve a külpolitikáért felelõs minisztert.”

43. §

A Gyer. 165. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzetközi örökbefogadási ügyek, a nemzetközi tartásdíj-ügyek és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek
kivételével a gyámhatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szablyairól szóló törvénynek a nemzetközi jogsegélyre
vonatkozó szabályai szerint juttatja el külföldre irányuló megkeresését vagy a külföldi hatóság megkeresésére adott válaszát
a címzettnek.”

44. §

(1) A Gyer. 167. § (2) bekezdésének bevezetõ mondata és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyámhatóság az ideiglenes intézkedésrõl szóló döntését közli
a) az illetékes külképviselettel a gyermek állampolgársága szerinti országába történõ visszajuttatásának (repatriálásának)
elõsegítése, az ideiglenes intézkedés megtételérõl való tájékoztatása, illetve intézkedés kérése,”
[céljából.]
(2) A Gyer. 167. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Budapest Fõváros V. kerületi Gyámhivatala felülvizsgálja az ideiglenes hatályú elhelyezésrõl szóló döntését
a) a származási országnak a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra adott válaszát követõen azonnal,
b) a származási ország válaszának hiányában félévente,
és meghozza a Gyvt. 73. § (4) bekezdése szerinti döntéseket.”

45. §

A Gyer. 170. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„170. § (1) Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy által Magyarországon lakó vagy tartózkodó személy ellen
tartásdíjigény érvényesítése iránti eljárás indul, a kérelmet
a) ha az az Amerikai Egyesült Államokból érkezik, az igazságügyért felelõs miniszterhez, mint viszonosság alapján eljáró
átvevõ hatósághoz,
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a miniszterhez, mint kijelölt átvevõ hatósághoz [az a)–b) pontban foglalt hatóságok
a továbbiakban együtt: átvevõ hatóság]
kell benyújtani.
(2) Az átvevõ hatóság a kérelmet továbbítja az elsõfokú gyámhatósághoz.
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(3) Az átvevõ hatóság megkeresése alapján az eljárás lefolytatására az a gyámhatóság illetékes, amelynek a területén van
annak a személynek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, aki ellen az igényt érvényesíteni kívánják.
(4) Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy olyan államnak a polgára, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan
államban van, amely csatlakozott a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó
20. napján kelt egyezményhez és a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerésérõl és
végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezményhez, a gyámhatóság eljárása során mindkét
egyezményt alkalmazza, továbbá eljár kétoldalú nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján is.
(5) A jegyzõ a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényének érvényesítésével kapcsolatos ügyben
a belföldi adós meghallgatásáról soron kívül intézkedik.
(6) A tartásdíjigény elismerése tárgyában tartott meghallgatásról készített jegyzõkönyvben rögzíteni kell a követelés
jogossága tekintetében tett, valamint a jövedelmi helyzetre vonatkozó nyilatkozatot, azt az összeget, amelynek
a megfizetését vállalták, továbbá a fordítási díj megfizetésére tett kötelezettségvállalást.
(7) A belföldi adós, ha a tartási kötelezettség önkéntes teljesítését vállalta, 3 havonta bemutatja a jegyzõnek a teljesítés
igazolását. A teljesítés elmaradása esetén vagy, ha a belföldi adós a tartási kötelezettség önkéntes teljesítését nem vállalja,
a jegyzõ haladéktalanul megkeresi a gyámhivatalt a szükséges végrehajtási intézkedések megtétele érdekében. A jegyzõ
a gyámhivatal megkeresésérõl tájékoztatja a belföldi adóst.
(8) A belföldi adós tartási kötelezettségének teljesítése céljából a gyámhivatal eseti gondnokot rendel ki a magyar bíróság
elõtt történõ perindítás, a megítélt tartásdíj, illetve a tartásdíj hátralékos összegének végrehajtása tárgyában.
(9) A gyámhatóság a tartásdíj iránti igény érvényesítése ügyében folytatott eljárási cselekményeirõl jelentést tesz a miniszternek.”

II. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és ille té kességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
46. §

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány a gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságoknak – a mûködési
engedélyezési eljárásban meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – a gyermekjóléti szolgáltató tevékenység
mûködését engedélyezõ szerveket jelöli ki.”

47. §

(1) A Gyár. 3. § (1) bekezdése a következõ k)-l) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi k) pont jelölése m) pontra változik:
[A települési önkormányzat jegyzõje]
„k) dönt a családi pótlék meghatározott részének természetbeni formában történõ nyújtásáról,
l) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,”
(2) A Gyár. 3. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A jegyzõ ellenõrzi a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátásának mûködését és ennek keretében
szükség esetén a Gyvt. 100/A. §-a szerinti gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki vagy a Gyvt. 100/B. §-ában foglalt
intézkedést tesz.”

48. §

A Gyár. 4. § c) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ n) ponttal egészül ki:
[A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében]
„c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról,
megszüntetésérõl és megváltoztatásáról,”
„l) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletû gyermek nevelési
felügyeletérõl,”
„n) eljár az eredménytelen védelembe vételrõl szóló jegyzõi értesítés alapján.”

49. §

(1) A Gyár. 13. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális és gyámhivatal]
„b) elsõ fokon dönt a gyermekek átmeneti gondozása és a gyermekvédelmi szakellátások mûködésének engedélyezésérõl,
ellenõrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók mûködését, valamint ennek keretében szükség esetén a Gyvt.
100/A. §-a szerinti gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki vagy a Gyvt. 100/B. §-ában foglalt intézkedést tesz,”
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(2) A Gyár. 13. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális és gyámhivatal]
„c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzõjének, a városi gyámhivatalnak
a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint a gyermekvédelmi jelzõrendszer elégtelen mûködése esetén
megteszi a Gyvt. 17. §-a (4) és (5) bekezdésében foglalt intézkedéseket.”
50. §

A Gyár. 23. §-a a következõ (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az örökbefogadás engedélyezéséhez kapcsolódó, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése szerinti határozat meghozatalára az örökbefogadás
engedélyezésérõl határozatot hozó gyámhivatal illetékes.
(12) A kisajátításról szóló törvény alapján kirendelt ügygondnok kirendelésére az ingatlan fekvése szerinti gyámhatóság
illetékes.
(13) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról az a jegyzõ dönt, aki a védelembe vételi eljárás
lefolytatására illetékes.”

III. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
51. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Minisztérium fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat a miniszter állapítja meg.”

IV. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük
engedélyezésérõl szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása
52. §

Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.
(V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mûködést engedélyezõ szerv nyilvántartást vezet a kiadott mûködési engedélyekrõl.”

53. §

Az Ör. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A mûködési engedély akkor adható ki, ha
a) a közhasznú szervezetet a bíróság nyilvántartásba vette,
b) a szolgáltatásért felelõs szakmai vezetõ (a továbbiakban: szakmai vezetõ), valamint a szolgáltatást végzõ személy
rendelkezik a mellékletben elõírt szakképesítéssel,
c) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által szervezett felkészítõ tanfolyamot a szakmai vezetõ, valamint
a szolgáltatást végzõ személy elvégezte,
d) a közhasznú szervezet rendelkezik a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelõsségbiztosítással,
e) a közhasznú szervezet rendelkezik a szolgáltatás végzésére alkalmas épület, épületrész használatának jogával,
f) a családok átmeneti otthonának mûködését engedélyezték, feltéve, hogy a közhasznú szervezet családok átmeneti
otthonát mûködtet.
(2) A kérelmezõnek kérelméhez csatolnia kell
a) a szolgáltatásért felelõs szakmai vezetõ szakképesítését igazoló okirat másolatát,
b) az arról szóló nyilatkozatát, hogy a szolgáltatást végzõ személy rendelkezik a mellékletben elõírt szakképesítéssel,
c) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által szervezett felkészítõ tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
másolatát,
d) a szolgáltatás szakmai programját,
e) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelõsségbiztosítási szerzõdés másolatát,
f) a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát,
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g) a szervezet adószámát, bankszámlaszámát, a számlavezetõ pénzintézet nevét és címét igazoló okiratot,
h) ha a közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát mûködtet, az ennek mûködési engedélyezésérõl szóló határozat
másolatát.
(3) Ha a kérelmezõ nem igazolja a közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vételét, a mûködést engedélyezõ szerv
adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a nyilvántartást vezetõ bírósághoz.”

V. A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl
szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
54. §

A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A hivatásos nevelõszülõi jogviszony megszûnésekor (megszüntetésekor) a mûködtetõ a hivatásos nevelõszülõ
részére kiadja a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 98. §-a szerinti igazolást, amely az ott
meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a tizenharmadik havi díjnak a hivatásos nevelõszülõi jogviszony megszûnése (megszüntetése) évében történõ
kifizetését, illetve ennek elmaradását,
b) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek idõpontját,
c) a hivatásos nevelõszülõi jogviszony megszûnésének (megszüntetésének) módját.”

VI. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
55. §

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 3. § (7) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadásáról, módosításáról, ismételt kiadásáról és visszavonásáról
a) elektronikus levélben értesíti
aa) az ellátásra köteles helyi önkormányzat jegyzõjét, fõjegyzõjét,
ab) az illetékes gyermekjogi képviselõt,
ac) az illetékes módszertani intézményt,
ad) a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõjének) székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzõt,
ae) helyettes szülõi, nevelõszülõi hálózat esetén az ellátás helye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt,
af) gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a Gyár. 14. §-a alapján ellenõrzésre jogosult
szociális és gyámhivatalt;
b) szóló jogerõs vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát közli a Magyar
Államkincstár – a normatív állami támogatás ügyében illetékes – regionális igazgatóságával (a továbbiakban: Igazgatóság).”

56. §

(1) A Gymr. 4. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell
a) a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje)
adószámát igazoló közokirat másolatát,
b) – ha a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) költségvetési szerv – a szolgáltató (intézmény, hálózat
mûködtetõje) alapító okiratának másolatát.
(6) Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell
c) a fenntartó által megkötött, a szolgáltató tevékenység körében okozott kár megtérítésére kötött felelõsségbiztosítási
szerzõdés másolatát, ha jogszabály kivételt nem tesz;
d) az ellátási szerzõdést, ha a fenntartó a szolgáltató tevékenységre ellátási szerzõdést kötött;
e) annak harminc napnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minõsül;
f) egyéni vállalkozó fenntartó esetén
fa) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ adatait igazoló közokiratot, valamint
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fb) családi napközi kivételével annak igazolását, hogy legalább hároméves, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy
közoktatási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik (gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozó);
g) a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ha a fenntartó cég;
h) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot,
ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány;
i) egyházi fenntartó esetén
ia) az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot,
valamint
ib) – ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége – a nyilvántartásba vett egyház, egyházi
jogi személy képviselõjének a nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, valamint arról,
hogy a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége és az egyház alapszabálya alapján jogi
személyiséggel rendelkezik;
j) egyházi fenntartó esetén, valamint ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a fenntartó és – ha
a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) adószámát igazoló
közokirat másolatát.
(7) Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta
a) az (1) bekezdés d) pontja, a (2) bekezdés d) pontja, illetve a (3) bekezdés g) pontja szerinti esetben a tulajdoni lapot,
a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat a mûködést engedélyezõ szerv
az ingatlan-nyilvántartásból szerzi be,
b) az (5) bekezdés a) pontja, illetve a (6) bekezdés h) pontja szerinti iratot, az adószámot a mûködést engedélyezõ szerv az
adózók nyilvántartásából szerzi be,
c) az (5) bekezdés b) pontja szerinti iratot, a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) alapító
okiratának másolatát a mûködést engedélyezõ szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,
d) a (6) bekezdés c) pontja szerinti iratot, a mûködést engedélyezõ szerv ellenõrzi, hogy az egyházi, nem állami fenntartó
szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
e) a (6) bekezdés da) alpontja, e)–f) pontja vagy ga) alpontja szerinti iratot, a mûködést engedélyezõ szerv beszerzi az
egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervtõl, illetve a bíróságtól az egyházi, nem
állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait, vagy – ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett, egyházi
fenntartónak minõsülõ szervezeti egysége – annak a nyilvántartásba vett egyházi jogi személynek a nyilvántartásba vett
adatait, amelynek az egyházi fenntartó a szervezeti egysége.”
(2) A Gymr. 4. § (9) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:
„A szakhatóság a fenntartó kérelmére elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a mûködési engedélyezési eljárásban
akkor használható fel, ha a fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmét az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását
követõ hat hónapon belül benyújtja.”
57. §

A Gymr. 5. § (1) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûködést engedélyezõ szerv a szolgáltató tevékenységet engedélyezi, ha]
„a) a fenntartó a 4. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése szerinti mellékleteket csatolta, illetve a mûködést engedélyezõ szerv a 4. §
(7) bekezdése alapján a szükséges adatokat, iratokat beszerezte,”
„c) az egyházi, nem állami fenntartó a kérelme benyújtásának idõpontjában köztartozásmentes adózónak minõsül.”

58. §

A Gymr. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A mûködést engedélyezõ szerv az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi
a fenntartónak és a szolgáltatónak (intézménynek, hálózatnak), továbbá azok másolatát normatív állami hozzájárulásban
részesülõ egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató (intézmény, hálózat) esetén elektronikus levélben az
Igazgatóságnak.
(7) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljárás során a fenntartó és a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje,
helyettes, illetve nevelõszülõk) köteles átadni, illetve megküldeni az ellenõrzéshez szükséges adatokat és iratokat
a mûködést engedélyezõ szervnek.”

59. §

A Gymr. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
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a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, valamint a belsõ piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 16. cikkének való
megfelelést szolgálja.”
60. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1–4. §-a, 6–9. §-a, 10. § (1) és (3) bekezdése, 11–13. §-a, 17–18. §-a, 21–25. §-a, 27. § (2) bekezdése, 33. §
(2) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, 37. §-a, 38. § (2) bekezdése, 40. §-a, 42–43. §-a, 46. §-a, 52–53. §-a, 55–59. §-a,
63. §-a és 66. §-a 2009. október 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 47. § (2) bekezdése és 49. § (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

61. §

(1) Ezt a rendeletet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 1–4. §-át, 6–9. §-át, 10. § (1) és (3) bekezdését, 11–13. §-át, 17–18. §-át, 21–25. §-át, 27. § (2) bekezdését, 33. §
(2) bekezdését, 34. § (2) bekezdését, 35. §-át, 37. §-át, 38. § (2) bekezdését, 40. §-át, 42–43. §-át, 46. §-át, 52–53. §-át,
55–59. §-át, 63. §-át és 66. §-át a 2009. szeptember 30-át követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A Gyer. – e rendelettel megállapított – 91/E. §-át az e rendelet hatálybalépését követõen indult védelembe vételi
eljárásokban és a védelembe vételnek az e rendelet hatálybalépését követõen történõ felülvizsgálatakor kell alkalmazni.

62. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Gyer.
a) 16. § (4) bekezdése,
b) 172. § (2)–(7) bekezdése.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Ör. 5. § (1) bekezdése.

63. §

(1) 2009. október 1-jén hatályát veszti a Gyer.
a) 8. § (6) és (7) bekezdése,
b) 8/B. § (1) és (2) bekezdése,
c) 10. § (2), (4) és (6) bekezdése,
d) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,Gyvt. 5. § t) pontja szerinti természetes” szövegrész,
e) 14. § (4) bekezdése,
f) 14/A. §-a,
g) 15. § (3) bekezdése,
h) 17/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,
i) 19. § (3) bekezdése,
j) 26. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdés c) pontjában, 50. § (1) bekezdés g) pontjában, 50. § (4) bekezdés a) pontjában
a ,,természetes” szövegrész,
k) 33. § (8) bekezdése,
l) 33/B. § (1) bekezdésében az „a Ket. 148. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján” szövegrész,
m) 33/B. § (2) bekezdése,
n) 46. § (3) bekezdésében az „a Ket. 72. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakon kívül” szövegrész,
o) 65. § (2) bekezdésének elsõ mondata,
p) 68/B. § (4) bekezdése,
q) 68/J. § (1) bekezdésében az „és folyósításáról nem kell külön döntést hozni” szövegrész,
r) 83. § (3) bekezdésében a ,, , mint megkeresett hatóság határozattal” szövegrész,
s) 102. § (2) bekezdése,
t) 112. § (2) bekezdésében az „a Ket. 72. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakon kívül a tartós nevelésbe vétel okát,”
szövegrész,
u) 132. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,[Ket. 40. § (5) bek.]” szövegrész,
v) 137. § (1) bekezdése.
(2) 2009. október 1-jén hatályát veszti a Tr. 15. § (4) bekezdése.
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(3) 2009. október 1-jén hatályát veszti a Gymr.
a) 1. §-a,
b) 2. § h) pontja,
c) 2/A. §-a,
d) 3. § (1) bekezdése,
e) 3. § (4) bekezdése,
f) 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 4. § (2) bekezdés d) pontjában és 4. § (3) bekezdés g) pontjában „a tulajdoni lap másolata
kivételével,” szövegrész,
g) 4. § (10) bekezdése,
h) 8. § (5) bekezdése,
i) 8. § (11) bekezdése,
j) 14. §-át megelõzõ alcímben a ,,szakmai” szövegrész,
k) 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési
díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belsõ szabályzatokkal,
és – nem állami fenntartó esetén – a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó
felelõsségbiztosítással” szövegrész,
l) 16. §-a és az azt megelõzõ alcím,
m) 17/A–17/B. §-a és a 17/A. §-t megelõzõ alcím.
64. §

E rendelet 1–59. §-a, 62–63. §-a és 65–66. §-a 2010. január 2-án hatályát veszti. E rendelkezés 2010. január 3-án hatályát veszti.

65. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyer.
a) 15. § (1) bekezdésében a ,,családba fogadással” szövegrész helyébe a ,,családba fogadással, a családi pótlék
meghatározott mértékének természetbeni formában történõ nyújtásával” szövegrész,
b) 24. § (3) bekezdésében a ,,javaslatára” szövegrész helyébe a ,,véleményének figyelembevételével” szövegrész,
c) 26. § (2) bekezdésében a ,,jognyilatkozatról” szövegrész helyébe a ,,gyámhatósággal közölt jognyilatkozatról” szövegrész,
d) 30/B. § (1) bekezdésének második mondatában a ,,helyiségében tekinthetõk meg” szövegrész helyébe a ,,helyiségében
is megtekinthetõk” szövegrész,
e) 37. § (3) bekezdés b) pontjában a ,,12. § (1)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a ,,12. §-ban” szövegrész,
f) 42. § (1) bekezdés c) pontjában az „a gyermek” szövegrész helyébe az „az örökbefogadandó gyermek” szövegrész,
g) 53. § (1) bekezdésében a ,,személyesen” szövegrész helyébe az „önállóan” szövegrész,
h) 65. § (4) bekezdésében a ,,házastársa” szövegrész helyébe a ,,házastársa, élettársa” szövegrész,
i) 77. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,(4)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5)–(6) bekezdésében” szövegrész,
j) 81. § (1) bekezdésében az „összegének” szövegrész helyébe az „összegének, részösszegének” szövegrész,
k) 81. § (2) bekezdésének elsõ mondatában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét, részösszegét” szövegrész,
l) 84. § (1) bekezdésében a ,,(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1)–(2) bekezdésében” szövegrész,
m) 84. § (2) bekezdés e) pontjában a ,,Gyvt. 68. §-a (3) bekezdésének a)–g) pontjai” szövegrész helyébe a ,,Gyvt. 68. §
(3) bekezdése” szövegrész,
n) 87. § e) pontjában a ,,Gyvt. 68. §-a (3) bekezdésének a)–g) pontja” szövegrész helyébe a ,,Gyvt. 68. § (3) bekezdése”
szövegrész,
o) 128. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,szülõk” szövegrész helyébe az „így különösen szülõk” szövegrész,
p) 134. § (6) bekezdés a) pontjában a ,,részére” szövegrész helyébe a ,,részére, valamint ezen személyek közeli
hozzátartozója” szövegrész,
q) 134. § (6) bekezdés b) pontjában az „ügyekben” szövegrész helyébe az „ügyekben, valamint ezen személy közeli
hozzátartozója” szövegrész,
r) 136. § (2) bekezdés a ,,89. §-ának” szövegrész helyébe a ,,68/B. § (1) bekezdésében és 89. §-ának” szövegrész,
s) 150. §-ában a ,,bejegyzése” szövegrész helyébe a ,,feljegyzése” szövegrész,
t) 167. § (1) bekezdésében a ,,köteles” szövegrész helyébe a ,,köteles [Gyvt. 4. § (3) bek.]” szövegrész
lép.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Tr.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész,

35184

MAGYAR KÖZLÖNY

b)
c)

•

2009. évi 122. szám

4. § (3) bekezdésében az „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„a Minisztérium” szövegrész,
4. § (4) bekezdésében az „Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„A Minisztérium” szövegrész, valamint a ,,az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„a Minisztérium” szövegrész

lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ör. 3. § (2) bekezdésében a ,,Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész
helyébe a ,,gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter” szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Nszr.
a) 5. § (2) bekezdésében a ,,kezdeményezhet, különösen,” szövegrész helyébe a ,,kezdeményez” szövegrész,
b) 19. § (1) bekezdésében a ,,kezdeményezheti” szövegrész helyébe a ,,kezdeményezi” szövegrész
lép.
66. §

(1) 2009. október 1-jén a Gyer.
1. 2. § e) pontjában az „és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 56–57. §-a”
szövegrész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény” szövegrész,
2. 7/A. § bevezetõ mondatában a ,,Ket. 15. §-ában meghatározottakon túl” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül” szövegrész,
3. 9. § (3) bekezdésének bevezetõ mondatában a ,,Ket. 39. §-a (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben” szövegrész,
4. 12. § (1) bekezdésében a ,,természetes személyazonosító adatai” szövegrész helyébe a ,,személyazonosító adatai
(a továbbiakban: személyazonosító adat)” szövegrész,
5. 13. § (3) bekezdésében a ,,gyámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti”
szövegrész helyébe a ,,kérelmét visszavontnak kell tekinteni” szövegrész,
6. 14. § (1) bekezdésének bevezetõ mondatában a ,,Ket. 72. §-a (1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe
a ,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben” szövegrész,
7. 16. § (1) bekezdésében az „– a (2)–(4) bekezdésben, valamint a 19. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész
helyébe az „– a (2)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényben a meghatározott cselekmény végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben foglaltak kivételével –”
szövegrész,
8. 21. § (6) bekezdésében az „a gyámhivatal értesíti” szövegrész helyébe a ,,szóló határozatát a gyámhivatal közli”
szövegrész, valamint a ,,szervet” szövegrész helyébe a ,,szervvel” szövegrész,
9. 30/B. § (2) bekezdésének második mondatában a ,,három” szövegrész helyébe az „5” szövegrész, valamint a ,,Ket.
42. §-ában” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben” szövegrész,
10. 33. § (1) bekezdés bevezetõ mondatában az „eljárás megindításának” szövegrész helyébe a ,,kérelem benyújtásának”
szövegrész,
11. 33. § (4) bekezdés elsõ mondatában, 40. § (3) bekezdés második mondatában, 54. § (2) bekezdésében, 73. §
(3) bekezdés elsõ mondatában, 137. § (4) bekezdésében, 139. § (1) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe
a ,,22 munkanapon” szövegrész,
12. 33. § (5) bekezdésében a ,,Ket. 140. § (1) bekezdésében foglaltakon” szövegrész helyébe a ,,meghatározott cselekmény
végrehajtása esetén igénybe vehetõ eszközökön” szövegrész, valamint a ,,30 napon” szövegrész helyébe
a ,,22 munkanapon” szövegrész,
13. 36. § (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szövegrész,
14. 36. § (4) bekezdésében a ,,megküldi” szövegrész helyébe a ,,közli” szövegrész, valamint a ,,szerv részére” szövegrész
helyébe a ,,szervvel” szövegrész,
15. 38. § (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdés elsõ mondatában, 51. § (1) bekezdés bevezetõ mondatában, 84. §
(3) bekezdésében, 87. § b) pontjában, 89. § (1) bekezdésében, 160. § (7) bekezdésében, 161. § (1) bekezdés
b) pontjában a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szövegrész,
16. 39. § (9) bekezdésében az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe a ,,hatály” szövegrész,
17. 39. § (11) bekezdésében az „érvényességi idejének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szövegrész,
18. 39/A. § (4) bekezdés elsõ mondatában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szövegrész,
19. 40. § (3) bekezdés elsõ mondatában a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,két hónapon” szövegrész,
20. 44. § (1) bekezdés elsõ mondatában a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,két hónapon” szövegrész,
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44. § (1) bekezdés második mondatában a ,,60 nap” szövegrész helyébe a ,,Két hónap” szövegrész,
46. § (3) bekezdésében a ,,megállapításokat” szövegrész helyébe a ,,megállapításokat is” szövegrész,
47. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,60 nappal elõbb” szövegrész helyébe a ,,két hónappal korábban” szövegrész,
48. § (4) bekezdésében az „a gyámhivatal értesíti” szövegrész helyébe a ,,szóló határozatát a gyámhivatal közli”
szövegrész, valamint a ,,szervet” szövegrész helyébe a ,,szervvel” szövegrész,
49. § (3) bekezdésében a ,,szándékát” szövegrész helyébe a ,,kérelmét” szövegrész, a ,,bejelentheti” szövegrész helyébe
a ,,benyújthatja” szövegrész, valamint a ,,Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,miniszternek” szövegrész,
49. § (4) bekezdésében a ,,szándékát” szövegrész helyébe a ,,kérelmét” szövegrész, valamint a ,,jelenti be” szövegrész
helyébe a ,,nyújtja be” szövegrész,
49. § (5) bekezdésében a ,,Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,miniszternek” szövegrész,
49. § (6) bekezdésében, 49. § (7) bekezdésének elsõ mondatában, 50. § (4) bekezdés bevezetõ mondatában, 50. §
(5) bekezdésében, 52/A. § (2) bekezdés elsõ mondatában, 52/B. § (1) bekezdésében, 52/B. § (2) bekezdés elsõ
mondatában, 52/B. § (3) bekezdésében, 52/B. § (4) bekezdésében, 167. § (5) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész
helyébe a ,,miniszter” szövegrész,
49. § (7) bekezdés második mondatában a ,,kézhezvételétõl számított 60 napon” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl
számított két hónapon” szövegrész,
50. § (2) bekezdés második mondatában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szövegrész,
50. § (3) bekezdés elsõ mondatában a ,,Ha a Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,Ha az örökbefogadható gyermekek”
szövegrész, a ,,Minisztérium az illetékes” szövegrész helyébe a ,,miniszter az illetékes” szövegrész, valamint az
„egyetértésével” szövegrész helyébe a ,,véleményének figyelembevételével” szövegrész,
50. § (7) bekezdésében, 114/B. § (4) bekezdés második mondatában a ,,8 napon” szövegrész helyébe az
„5 munkanapon” szövegrész,
51. § (3) bekezdés második mondatában a ,,15, indokolt esetben 30 napon” szövegrész helyébe a ,,10, indokolt esetben
22 munkanapon” szövegrész,
52/A. § (1) bekezdésében a ,,szándékát a Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,kérelmét a miniszternek” szövegrész,
valamint a ,,jelenti be” szövegrész helyébe a ,,nyújtja be” szövegrész,
56. § (4) bekezdés második mondatában az „állapotot” szövegrész helyébe az „állapot” szövegrész, valamint a ,,kell
igazolni” szövegrész helyébe a ,,való igazolására kell felhívni az anyát” szövegrész,
58. § (2) bekezdésében a ,,továbbítja” szövegrész helyébe a ,,teszi át” szövegrész,
66/A. § (4) bekezdés elsõ mondatában, 68/C. § (2) bekezdésében, 68/I. § (2) bekezdés b) pontjában, 114/A. §
(2) bekezdés második mondatában a ,,napon” szövegrész helyébe a ,,munkanapon” szövegrész,
68. § (1) bekezdésében, 68/E. § (1) bekezdésében a ,,határozatot hozni, illetve végzést kibocsátani” szövegrész helyébe
a ,,döntést hozni” szövegrész,
68/B. § (1) bekezdés bevezetõ mondatában a ,,rendelkezik” szövegrész helyébe a ,,dönt” szövegrész,
68/F. § (5) bekezdésében a ,,napon belül megküldi” szövegrész helyébe a ,,munkanapon belül átteszi” szövegrész,
73. § (1) bekezdés f) pontjában, 97. § (1) bekezdés f) pontjában, 97. § (3) bekezdés e) pontjában, 97. § (4) bekezdés
e) pontjában, 102. § (1) bekezdés k) pontjában, 114/B. § (2) bekezdés f) pontjában az „az azonnali” szövegrész helyébe
az „a fellebbezésre tekintet nélküli” szövegrész,
74. § (2) bekezdésében a ,,határozatáról értesíti” szövegrész helyébe a ,,határozatát közli” szövegrész, valamint
a ,,felsoroltakat” szövegrész helyébe a ,,felsoroltakkal” szövegrész,
91. § (3) bekezdésében az „értesíti” szövegrész helyébe a ,,megkeresi” szövegrész,
97. § (2) bekezdésében a ,,végzésrõl értesíteni” szövegrész helyébe a ,,végzést közölni” szövegrész, a ,,szülõt” szövegrész
helyébe a ,,szülõvel” szövegrész, valamint a ,,képviselõt” szövegrész helyébe a ,,képviselõvel” szövegrész,
102. § (5) bekezdésében a ,,megküldi” szövegrész helyébe a ,,közli”, valamint a ,,jegyzõnek” szövegrész helyébe
a ,,jegyzõvel” szövegrész,
105/A. § (6) bekezdés második mondatában az „a gyámhivatal értesíti” szövegrész helyébe a ,,szóló határozatot
a gyámhivatal közli” szövegrész, valamint a ,,szerveket, személyeket” szövegrész helyébe a ,,szervekkel, személyekkel”
szövegrész,
114/A. § (1) bekezdésében a ,,kezdeményezésére (kérelmére)” szövegrész helyébe a ,,kérelmére” szövegrész,
117. § (1) bekezdésében a ,,határozatával értesíti az önkormányzat jegyzõjét” szövegrész helyébe a ,,határozatát közli
a jegyzõvel” szövegrész,
120. § (1) bekezdés elsõ mondatában a ,,határozat egy példányát meg kell küldeni az ítéletet hozó bíróságnak”
szövegrész helyébe a ,,határozatot közölni kell az ítéletet hozó bírósággal” szövegrész,
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50. 120. § (1) bekezdés második mondatában a ,,határozat egy példányával a jövedelmet folyósítót is értesíteni kell”
szövegrész helyébe a ,,határozatot közölni kell a jövedelmet folyósító szervvel is” szövegrész,
51. 120. § (3) bekezdés bevezetõ mondatában az „áttételével egyidejûleg a gyámhivatal értesíti” szövegrész helyébe az
„áttételérõl szóló végzésben a gyámhivatal közli” szövegrész,
52. 120. § (3) bekezdés a) pontjában a ,,kötelezettet, illetõleg munkáltatóját” szövegrész helyébe a ,,kötelezettel, illetõleg
munkáltatójával” szövegrész,
53. 120. § (3) bekezdés b) pontjában a ,,jegyzõt” szövegrész helyébe a ,,jegyzõvel” szövegrész,
54. 134/A. § (2) bekezdésében az „azonnal” szövegrész helyébe a ,,fellebbezésre tekintet nélkül” szövegrész,
55. 134/A. § (3) bekezdésében az „a gyámhivatal értesíti” szövegrész helyébe a ,,szóló határozatát a gyámhivatal közli”
szövegrész, valamint a ,,szervet” szövegrész helyébe a ,,szervvel” szövegrész,
56. 137. § (2) bekezdésében az „Az ügygondnok” szövegrész helyébe az „A közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény alapján kirendelt ügygondnok” szövegrész,
57. 158. § (1) bekezdésében a ,,meghozták” szövegrész helyébe a ,,vele közölték” szövegrész,
58. 166. § (2) bekezdés elsõ mondatában a ,,Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a ,,miniszterhez” szövegrész, valamint
a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szövegrész,
59. 167. § (2) bekezdés b) pontjában az „osztályának” szövegrész helyébe az „osztályával” szövegrész,
60. 167. § (2) bekezdés c) pontjában a ,,Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,miniszterrel” szövegrész,
61. 167. § (4) bekezdésében a ,,Külügyminisztérium útján értesíti a Minisztériumot” szövegrész helyébe a ,,külpolitikáért
felelõs miniszter útján értesíti a minisztert” szövegrész
lép.
(2) 2009. október 1-jén a Gyár.
a) 2. § (3) bekezdésében a ,,szerv és a felügyeleti szerv” szövegrész helyébe a ,,hatóság” szövegrész,
b) 2. § (4) bekezdés a) és c) pontjában a ,,szerv” szövegrész helyébe a ,,hatóság” szövegrész,
c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,felkérésére” szövegrész helyébe a ,,megkeresésére” szövegrész,
d) 22. § (1) bekezdésében az „amelyrõl haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhatóságot” szövegrész helyébe az „és az
errõl szóló döntését haladéktalanul közli az illetékes gyámhatósággal” szövegrész,
e) 22. § (8) bekezdésében az „errõl azonban a másik városi gyámhivatalt értesíteni kell” szövegrész helyébe az „azonban az
errõl szóló határozatot a másik városi gyámhivatallal közölni kell” szövegrész,
f) 23. § (1) bekezdésében az „amelyekrõl haladéktalanul értesíti a 21. § szerinti települési önkormányzat jegyzõjét”
szövegrész helyébe az „és az errõl szóló határozatát haladéktalanul közli a 21. § szerinti települési önkormányzat
jegyzõjével” szövegrész
lép.
(3) 2009. október 1-jén a Gymr.
a) 6. § (1) bekezdés e) pontjában és 10. § (2) bekezdésében a ,,nem állami” szövegrész helyébe az „egyházi, nem állami”
szövegrész,
b) 8. § (2) bekezdésében a ,,4. § szerinti mellékleteket kell csatolni” szövegrész helyébe „a 4. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése
szerinti mellékleteket kell csatolni, illetve a 4. § (7) bekezdése alapján a szükséges adatokat kell beszerezni” szövegrész,
c) 10. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,vállalkozói engedélyt kap” szövegrész helyébe a ,,– családi napközi kivételével –
legalább hároméves, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy közoktatási területen szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik” szövegrész,
d) 10. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyét visszavonták” szövegrész
helyébe „az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti” szövegrész
lép.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e)–f), m) és p)–r) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl,
továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 1. § f) és
j) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában]
„f) ellátási terület: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén az a település, más alapszolgáltatás esetén az
a település, fõvárosi kerület vagy kistérség, bentlakásos intézményi ellátás esetén az a település, fõvárosi kerület, kistérség,
megye, régió vagy az ország egész területe, ahonnan a szociális szolgáltató, illetve intézmény ellátási igényeket fogad,”
„j) telephely: az a szociális szolgáltató, intézmény székhelyétõl és többi telephelyétõl az ingatlan-nyilvántartásban
különbözõ helyrajzi számon feltüntetett
ja) hely, ahol a szociális intézmény nappali ellátást vagy bentlakásos intézményi ellátást nyújt,
jb) helyen található, a szociális szolgáltató vagy intézmény használatában álló, alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali
ellátást – használt és az ellátottak számára nyitva álló helyiség, illetve – jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén – szakmai
központ, amelynek önálló telephelyként történõ engedélyeztetését a fenntartó kéri,”

2. §

(1) Az Szmr. 1/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A mûködési engedélyezéssel kapcsolatos hatósági hatáskörökben elsõ fokon
a) szociális szolgáltató és kizárólag alapszolgáltatást nyújtó szociális intézmény esetén a szociális szolgáltató, intézmény
székhelye, telephelye szerint illetékes városi jegyzõ,
b) bentlakásos intézményi ellátást nyújtó szociális intézmény esetén a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint
illetékes Hivatal
jár el.”
(2) Az Szmr. 1/B. § (4) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:
„A városi jegyzõ eljárási cselekményt a szociális szolgáltató, intézmény (szolgáltatást nyújtó székhely, telephely) teljes ellátási
területén végezhet.”
(3) Az Szmr. 1/B. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány a szociális szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az ellenõrzési eljárásban meghatározott
hatáskörrel és illetékességgel – az (1) bekezdés szerinti mûködést engedélyezõ szerveket jelöli ki.”

3. §

(1) Az Szmr. 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti eljárás során az Szt. 60. §-a, illetve 62–65/E. §-a szerinti alapszolgáltatások tekintetében]
„b) az ellátási területet a 2/B. § (3) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy a szociális intézmény alapszolgáltatást
nyújtó székhelyének, illetve – telephely engedélyezése esetén – telephelyének az alapszolgáltatás ellátási területén kell
lennie,”
(2) Az Szmr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a fenntartó a kérelméhez nem csatolja a nyilvános vagy valamely hatóság vagy bíróság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásában megtalálható adat igazolását szolgáló iratot, a mûködést engedélyezõ szerv a kérelem elbírálása
érdekében intézkedik az adatok beszerzése iránt.”
(3) Az Szmr. 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a nappali intézmény vagy rá tekintettel más szociális foglalkoztató szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik,
a városi jegyzõ a nappali intézmény mûködési engedélyének módosításáról, ismételt kiadásáról vagy visszavonásáról szóló,
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jogerõs vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát közli a szociális foglalkoztatást
engedélyezõ Hivatallal.”
4. §

(1) Az Szmr. 2/A. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A szakhatóság a fenntartó kérelmére elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a mûködési engedélyezési eljárásban
akkor használható fel, ha a fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmét az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását
követõ hat hónapon belül benyújtja.”
(2) Az Szmr. 2/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A városi jegyzõ a mûködési engedély kiadásához beszerzi]
„b) – az (1) bekezdés f) pontja szerinti, köztartozás-mentességet igazoló közokirat hiányában – annak igazolását, hogy a nem
állami fenntartó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

5. §

(1) Az Szmr. 2/B. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege és a) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„A városi jegyzõ a szolgáltató mûködését engedélyezi, ha
a) a fenntartó a kérelemhez csatolta a 2/A. § (1)–(2) bekezdése szerinti mellékleteket, vagy a 2. § (5) bekezdése, illetve
a 2/A. § (4) bekezdése alapján a városi jegyzõ a szükséges adatokat beszerezte,”
(2) Az Szmr. 2/B. § (2) bekezdése a következõ i)–j) ponttal egészül ki:
[A mûködési engedély tartalmazza]
„i) házi segítségnyújtás esetén a teljesített feltételek alapján ellátható személyek számát,
j) jelzõrendszeres segítségnyújtás esetén a teljesített feltételek alapján kihelyezhetõ jelzõkészülékek számát.”
(3) Az Szmr. 2/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szociális szolgáltató ellátási területe – a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás kivételével – legfeljebb
a fõváros vagy négy szomszédos – fõvároson kívüli – kistérség területe lehet. A mûködési engedélyben ellátási területként
csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani
tudja. A szociális szolgáltató székhelyének, illetve – telephely engedélyezése esetén – telephelyének, valamint az ellátottak
számára nyitva álló helyiségeknek és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központoknak az ellátási
területen kell lennie.”

6. §

Az Szmr. 2/D. § (1) bekezdése a következõ negyedik mondattal egészül ki:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljárás során a fenntartó és a szociális szolgáltató köteles átadni, illetve
megküldeni az érdemi döntéshez szükséges adatokat és iratokat a mûködést engedélyezõ szervnek.”

7. §

(1) Az Szmr. 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nappali ellátást nyújtó szociális intézmény mûködési engedélye iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell]
„g) nem állami fenntartó esetén annak harminc napnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó
köztartozásmentes adózónak minõsül,”
(2) Az Szmr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A városi jegyzõ a mûködési engedély kiadásához – az (1) bekezdés g) pontja szerinti igazolás hiányában – beszerzi annak
igazolását, hogy a nem állami fenntartó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(3) Az Szmr. 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A városi jegyzõ a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény mûködését engedélyezi, ha]
„a) a fenntartó a kérelemhez csatolta az (1) bekezdés szerinti mellékleteket, vagy a 2. § (5) bekezdése, illetve e §
(3) bekezdése alapján a városi jegyzõ a szükséges adatokat beszerezte,”
(4) Az Szmr. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nappali ellátás ellátási területe legfeljebb a fõváros vagy négy szomszédos – fõvároson kívüli – kistérség területe lehet.
A mûködési engedélyben ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális intézmény a biztosított
feltételek alapján a nappali ellátást nyújtani tudja. A szociális intézmény nappali ellátást nyújtó székhelyének, illetve
– telephely engedélyezése esetén – telephelyének az ellátási területen kell lennie.”

8. §

(1) Az Szmr. 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal az elvi mûködési engedély kiadásához beszerzi]
„b) – a 3. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti igazolás hiányában – annak igazolását, hogy a nem állami fenntartó szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 122. szám

35189

(2) Az Szmr. 4. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal az elvi mûködési engedélyt kiadja, ha]
„a) a fenntartó a kérelemhez csatolta a (2) bekezdés szerinti mellékleteket, vagy a 2. § (5) bekezdése, illetve e § (4) bekezdése
alapján a Hivatal a szükséges adatokat beszerezte,”
9. §

(1) Az Szmr. 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a bázis-szállás engedélyezésére irányuló eljárásban
a) – az egészségvédelmi, az ivóvíz-minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó
jogszabályi elõírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben – elsõ fokú eljárásban az ÁNTSZ-nek a szociális intézmény
székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális
intézetét,
b) – a bázis-szállás kialakításának szükségessége kérdésében – elsõ fokú eljárásban az illetékes diszpécserszolgálatot
szakhatóságként jelöli ki. Az illetékes módszertani intézmény a szakmai programot szakértõként véleményezi.”
(2) Az Szmr. 8/B. § (5) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Elektronikus levélben, telefonon vagy telefaxon is tájékoztatni kell a fenntartót a döntésrõl, a hiánypótlásra történõ
felhívásról, a szakhatóságot a megkeresésrõl, az illetékes módszertani intézményt a kirendelésrõl, illetve a Hivatalt
a szakhatósági állásfoglalásról és a szakvéleményrõl.”

10. §

Az Szmr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljárás során a fenntartó és a szociális intézmény köteles átadni, illetve
megküldeni az érdemi döntéshez szükséges adatokat és iratokat a mûködést engedélyezõ szervnek.”

11. §

Az Szmr. 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális intézmény mûködése megszûnik és a mûködést engedélyezõ szerv a szociális intézmény mûködési engedélyét
visszavonja, ha]
„e) a természetes személy fenntartó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti.”

12. §

Az Szmr. 21. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi normatív állami hozzájárulás megállapítását követõen megváltozik, továbbra is
a korábbi székhely szerint illetékes Igazgatóság jár el a tárgyévi normatív állami hozzájárulással kapcsolatos ügyekben, és
folyósítja a tárgyévi normatív állami hozzájárulást.”

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
13. §

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szfr.) 1. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„c) a foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történõ munkavégzés pontos helye.”

14. §

(1) Az Szfr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális és gyámhivatalhoz, amely
foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön megvizsgálja az engedélyezési feltételeket.”
(2) Az Szfr. 2. § (4) bekezdés da) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell ha a külsõ foglalkoztató]
„da) természetes személy, az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételérõl szóló igazolást,”
(3) Az Szfr. 2. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ k) ponttal
egészül ki:
[A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell]
„h) a fenntartó, valamint a külsõ foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
ennek hiányában igazolását arról, hogy nem terheli köztartozás;”
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„k) a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó – külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített – szakmai
programot (a továbbiakban: a szociális intézmény szakmai programja).”
(4) Az Szfr. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés d) és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához
adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz és 2009. október 1-jétõl az adatokról
nyilvántartást vezetõ bírósághoz, illetõleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.”
15. §

Az Szfr. 2/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti rendelkezés jelölése (1) bekezdésre
módosul:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt szakhatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére elõzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a foglalkoztatási engedély iránti
kérelem benyújtásra kerül az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követõ hat hónapon belül.”

16. §

Az Szfr. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához
a) beszerzi a szociális intézmény mûködési engedélyét,
b) a foglalkoztatás helyén helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi
feltételek teljesülését.
(2) A szociális és gyámhivatal szakvéleményt kér a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által szociális foglalkoztatási
feladatokkal megbízott módszertani intézménytõl (a továbbiakban: szociális foglalkoztatási módszertani intézmény) abban
a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e,
a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elõ, valamint e célokkal és a szociális intézmény
szakmai programjával mennyire áll összhangban. A szociális foglalkoztatási módszertani intézmény a szakvéleményt
22 munkanapon belül adja meg.”

17. §

Az Szfr. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást engedélyezi, ha
a) a kérelem megfelel az e rendeletben elõírtaknak,
b) telepengedély-köteles, illetve bejelentéshez kötött tevékenység esetében az interneten elérhetõ jegyzõi nyilvántartás
szerint a kérelmezõ rendelkezik telepengedéllyel, illetõleg a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés megtörtént,
c) a kérelmezõ biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,
d) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, a szociális
foglalkoztatás céljainak megvalósulását elõsegíti, valamint összhangban áll a szociális intézmény szakmai programjával.
(2) Nappali intézmény esetén a szociális foglalkoztatás engedélyezésének további feltétele, hogy az intézmény a szociális
foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja – jogerõs mûködési engedély alapján – nappali ellátást
nyújtson.
(3) A 8. számú melléklet szerinti tevékenységre szociális foglalkoztatási engedély nem adható.
(4) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem
benyújtását megelõzõ egy éven belül a szociális intézményben ellátottak foglalkoztatására kiadott szociális foglalkoztatási
engedélyt – a 6. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontja vagy (6) bekezdésének e) pontja alapján – jogerõsen visszavonták.
(5) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza
a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, székhelyét,
b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,
c) a szociális foglalkoztatás helyét,
d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység – a 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt besorolás szerinti –
megnevezését és számát,
e) az ellátottakkal, illetve törvényes képviselõjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejûleg fennálló szerzõdések
maximális számát,
f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját,
g) külsõ foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.
(6) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély jogerõre emelkedését követõ 3 munkanapon belül az
1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen
kifüggeszti.”
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18. §

Az Szfr. 4. § b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ o) ponttal egészül ki:
[Ha külsõ foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell]
„b) engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát,
c) külön jogszabály szerint a külsõ foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez
szükséges egyéb adatokról,”
„o) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrendet.”

19. §

Az Szfr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben, a szociális intézmény neve, székhelye,
telephelye vagy férõhelyeinek száma tekintetében, valamint a foglalkoztató nevében és székhelyében bekövetkezõ
változást – a változást tanúsító dokumentumok egyidejû megküldése mellett – az intézményi foglalkoztató közvetlenül,
a külsõ foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles bejelenteni a szociális és gyámhivatalnak.
A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély adatait érintõ bejelentés alapján – a (2) bekezdésben
foglaltakra figyelemmel – módosítja az engedélyt.
(2) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a következõ feltételek bármelyike teljesül:
a) a foglalkoztató személye megváltozik,
b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni,
c) a szociális foglalkoztatás céljából kötendõ szerzõdések száma meghaladja e szerzõdések engedélyezett maximális
számát,
d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.
(3) A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos
dokumentumokat kell mellékelni.
(4) A szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos
nyilvántartásán keresztül figyelemmel kíséri a szociális intézmény mûködési engedélyének – szociális foglalkoztatást
érintõ – módosítását, ismételt kiadását, visszavonását, továbbá a fenntartó adatszolgáltatását, különösen a szociális
foglalkoztatási engedély kiadása, módosítása, valamint a 6. § szerinti ellenõrzés során.”

20. §

Az Szfr. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A szociális és gyámhivatal az Szt. szerinti nyilvántartást a szociális foglalkoztatásról elektronikus úton vezeti.”

21. §

(1) Az Szfr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szociális és gyámhivatal kétévente legalább egy alkalommal ellenõrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást
a) a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szociális intézmény mûködési engedélyében foglaltak
szerint,
b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, valamint
c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelõen
végzi-e. A szociális és gyámhivatal az ellenõrzés során a foglalkoztatás helyén, valamint a szociális intézményben helyszíni
szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését. A szociális és
gyámhivatal az ellenõrzés során a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program
összhangjának megvalósulása tekintetében szakvéleményt kér a szociális foglalkoztatási módszertani intézménytõl, amely
a szakvéleményt 22 munkanapon belül adja meg.”
(2) Az Szfr. 6. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Ha a szociális és gyámhivatal az ellenõrzés során hiányosságot észlel,]
„d) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha
da) valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy
db) a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetõvé az igényelt támogatásnak megfelelõ számú személy
foglalkoztatását, vagy
dc) a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, vagy
dd) jogerõs hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan felhasználása.”
(3) Az Szfr. 6. § (6) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha]
„g) a szociális intézmény mûködési engedélye visszavonásra került.”
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(4) Az Szfr. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre
módosul:
„(7) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást végzõ vagy külsõ foglalkoztatóval megállapodást kötött nappali
intézmény mûködését az intézmény mûködését engedélyezõ hatósággal azonos jogkörben – a hatóság egyidejû
értesítése mellett – ellenõrizheti, és az ellenõrzés alapján megteheti mindazon intézkedéseket, melyre a mûködést
engedélyezõ hatóság jogosult.”
22. §

Az Szfr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló
jogerõs határozatát – elektronikus úton – közli
a) az Igazgatósággal,
b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal,
c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség – szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes –
területi szervével,
d) nappali intézmény esetén az intézmény mûködési engedélyét kiadó hatósággal.”

23. §

Az Szfr. 9. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi támogatás megállapítását követõen megváltozik, a tárgyévi támogatással
kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást megállapító Igazgatóság jár el.”

24. §

Az Szfr. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a támogatás visszatartásáról szóló határozatában rendelkezik arról, hogy mely szociális intézmény után járó
támogatást milyen összeg erejéig, milyen ütemezésben tart vissza, továbbá a fenntartót tájékoztatja a folyósítás feltételeirõl.”

25. §

Az Szfr. 15. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A visszafizetési kötelezettséget a kötelezettségrõl rendelkezõ hatósági döntés jogerõre emelkedésétõl számított
8 munkanapon belül kell teljesíteni.
(6) Ha a szociális intézmény fenntartója visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a tartozás összegét
az Igazgatóság az esedékes támogatásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a szociális intézmény fenntartójának
kérelmére a tartozást több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja.”

26. §

Az Szfr. 16/A. §-a a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„16/A. § A minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár honlapján a 3–6/B. melléklet szerinti igénylõlapokat, adatlapokat
letölthetõ formában közzé kell tenni.”

27. §

(1) Az Szfr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az Szfr. az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt 8. számú melléklettel egészül ki.

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ
szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
28. §

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre
vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) Az ORSZI e rendelet szerinti szakértõi véleményezésének költségeit – a kiegészítõ szakértõi díj kivételével – a központi
költségvetés biztosítja.
(2) A városi jegyzõ által mûködtetett szakértõi bizottság a szakvéleményt 6000 Ft esetenkénti szakértõi díj ellenében készíti
el. A szakértõi díj a 2. § (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti tag egyenlõ mértékû díjazására és a bizottság mûködtetésével
járó ügyviteli költségekre fordítható.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakértõi díjakat az ellátást igénylõ részére házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató, intézmény
fenntartója fizeti meg.”
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A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
29. §

A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben
ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 2. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: vizsgálat) az ORSZI kirendeltségének szakértõi
bizottságai végzik.
(2) A vizsgálatot az ORSZI
a) az intézményi elhelyezést megelõzõen az ellátott lakóhelye, illetve tartózkodási helye,
b) az intézményi elhelyezést követõen az intézmény székhelye, telephelyen történõ ellátás esetén telephelye
szerint illetékes kirendeltségének vezetõje által kijelölt szakértõi bizottság folytatja le.”

30. §

(1) Az Fvr. 5. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot az intézményvezetõ akkor kezdeményezheti, ha
a) nappali ellátás esetén az ellátott legalább hat hónapja nappali ellátásban részesül,
b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén az ellátott az intézményben elhelyezésre
került.
(3) Le kell folytatni
a) a gondozási felülvizsgálatot az alapvizsgálatot, alapvizsgálatra nem kötelezett,
aa) a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján súlyosan fogyatékosnak minõsülõ személy esetén az intézményi
elhelyezést, illetve a korábbi gondozási felülvizsgálatot követõen tíz évvel,
ab) az aa) pont hatálya alá nem tartozó személy esetén az intézményi elhelyezést, illetve a korábbi gondozási
felülvizsgálatot követõ nyolc évvel;
b) a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot, illetve a korábbi szociális
foglalkoztatási felülvizsgálatot követõen tíz évvel;
c) az átfogó rehabilitációs felülvizsgálatot
ca) az ellátás idõtartamának az Szt. 112. §-ának (2) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén,
cb) az Szt. 113. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben,
cc) rehabilitációs célú lakóotthonban határozatlan idõre elhelyezett ellátott esetén az átfogó rehabilitációs alkalmassági
vizsgálatot, illetve a korábbi átfogó rehabilitációs felülvizsgálatot követõen tíz évvel.
Az e bekezdés szerinti esetekben a gondozási felülvizsgálatot, a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot és az átfogó
rehabilitációs felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) az intézményvezetõnek az esedékességet megelõzõen
legalább hatvan nappal kell kezdeményeznie.
(4) Felülvizsgálatot a (3) bekezdésben foglaltakon túl az ellátott, törvényes képviselõje vagy az intézményvezetõ
kezdeményezésére, naptári évenként legfeljebb egyszer kell lefolytatni. Szociális foglalkoztatási felülvizsgálat a (3) bekezdésben
foglaltakon túl akkor kezdeményezhetõ, ha a korábbi szakvélemény szerint az ellátott szociális foglalkoztatás keretében történõ
munkavégzésre nem alkalmas vagy az ellátott szociális foglalkoztatása nem szükséges, illetve a korábban munka-rehabilitációra
javasolt ellátottat fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében kívánják foglalkoztatni.
(5) A vizsgálatokat az ORSZI által erre a célra rendszeresített és a honlapján közzétett adatlapon kell kezdeményezni.
Az adatlaphoz csatolni kell
a) az ellátott azonosításához szükséges iratok másolatát,
b) a vizsgálat lefolytatásához szükséges, az ellátott egészségügyi, mentális állapotával kapcsolatos dokumentációt,
fogyatékos személy esetén a fogyatékosságával összefüggõ gyógypedagógiai és egyéb dokumentációt, valamint
– szociális foglalkoztatási alkalmassági és felülvizsgálat, továbbá átfogó rehabilitációs alkalmassági és felülvizsgálat esetén –
az ellátott foglalkoztathatóságát igazoló dokumentációt,
c) az ellátott egyéni gondozási tervét, egyéni fejlesztési tervét, egyéni rehabilitációs programját, illetve – ha ezeket
a vizsgálat kezdeményezésének idõpontjában még nem kell elkészíteni – az elõgondozás dokumentációját,
d) szociális foglalkoztatási alkalmassági és felülvizsgálat, valamint – ha a rehabilitációs intézmény, illetve a rehabilitációs
célú lakóotthon szociális foglalkoztatást biztosít – átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat esetén
a foglalkoztatási szakmai programot.”
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(2) Az Fvr. 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ellátott, illetve törvényes képviselõje a felülvizsgálatot az intézményvezetõnél kezdeményezheti, aki tájékoztatja õket
a (6)–(7) bekezdésben foglaltakról, majd a kezdeményezést a benyújtástól számított nyolc napon belül az általa kitöltött
adatlapon, az (5) bekezdés szerinti dokumentumokat mellékelve továbbítja az ORSZI illetékes kirendeltségéhez.”
31. §

Az Fvr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakvélemény felülbírálatát az ORSZI illetékes regionális igazgatóságának szakértõi bizottságai végzik.”

32. §

(1) Az Fvr. 10. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat célja az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának,
illetve készségeinek, képességeinek felmérésével annak megállapítása, hogy az ellátott alkalmas-e szociális foglalkoztatás
keretében történõ munkavégzésre, az ellátott szociális foglalkoztatása szükséges-e, illetve – amennyiben az ellátott szociális
foglalkoztatását javasolják – az ellátott számára melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidõ
a leginkább megfelelõ.
(2) Az ellátott szociális foglalkoztatása akkor szükséges, ha a szociális foglalkoztatás a fogyatékossága, pszichiátriai
betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy külön jogszabály alapján korábban már megállapított
egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szoruló – fejlesztõ-felkészítõ foglalkozás esetén az 55. életévét,
munka-rehabilitáció esetén a 62. életévét be nem töltött – ellátott esetén a szociális foglalkoztatás Szt.-ben meghatározott
céljainak elérését várhatóan elõsegíti.
(3) A szakvélemény a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
a) a véleményt arról, hogy az ellátott szociális foglalkoztatásban történõ részvételre alkalmas-e és az ellátott szociális
foglalkoztatása szükséges-e,
b) a javasolt szociális foglalkoztatási formát és munkaidõt, ha a szakértõi bizottság az ellátott szociális foglalkoztatását
javasolja.”
(2) Az Fvr. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ellátott szociális foglalkoztatás keretében akkor foglalkoztatható, ha a szakértõi bizottság az ellátott alkalmasságát és
a szociális foglalkoztatás szükségességét megállapítja. Ha a szakértõi bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében
történõ foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.”

33. §

(1) Az Fvr. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat célja az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, illetve
készségeinek, képességeinek felmérésével az ellátott számára megfelelõ és egyénre szabott ellátás biztosítása érdekében annak
megállapítása, hogy]
„c) az ellátott alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történõ munkavégzésre, az ellátott szociális foglalkoztatása
a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint szükséges-e, illetve – amennyiben az ellátott szociális foglalkoztatását javasolják –
az ellátott számára melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidõ a leginkább megfelelõ.”
(2) Az Fvr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szakvélemény a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
a) annak megállapítását, hogy az ellátási típus és forma, rehabilitációs célú lakóotthon esetén a határozott, illetve
határozatlan idõre történõ elhelyezés megfelel-e az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, szükség esetén
a javaslatot az ellátási típus vagy forma megváltoztatására,
b) a javaslatot az egyéni rehabilitációs program, illetve az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez, módosításához,
c) az Szt. 112. § (2) bekezdése szerinti esetben a véleményt arról, hogy az ellátás idõtartamának meghosszabbítása
indokolt-e,
d) a véleményt arról, hogy az ellátott szociális foglalkoztatásban történõ részvételre alkalmas-e és az ellátott szociális
foglalkoztatása szükséges-e,
e) a javasolt szociális foglalkoztatási formát és munkaidõt, ha a szakértõi bizottság az ellátott szociális foglalkoztatását
javasolja.”
(3) Az Fvr. 12. § (8)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Az ellátás az Szt. 112. § (2) bekezdése szerint csak akkor hosszabbítható meg, ha a szakértõi bizottság ezt javasolja.
(9) Az ellátott szociális foglalkoztatás keretében akkor foglalkoztatható, ha a szakértõi bizottság az ellátott alkalmasságát és
a szociális foglalkoztatás szükségességét megállapítja. Ha a szakértõi bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében
történõ foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.”
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A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
34. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fenntartónak a mûködési támogatást a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel
nem rendelkezõ fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága folyósítja.”
(2) A Tkr. 16. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A mûködési támogatások összegét az FSZH a naptári negyedévet megelõzõ hónap 25. napjáig, az elsõ negyedévben
január 15-éig, év közben megkötött finanszírozási szerzõdés esetén soron kívül, a finanszírozási szerzõdés megkötését
követõ hónap 5. napjáig utalja át a folyósító igazgatóságoknak, egyidejûleg elektronikus úton átadja a folyósításhoz
szükséges adatokat.
(5) A folyósító igazgatóság
a) a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások tárgyévi alaptámogatását január 25-éig egy összegben,
b) a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások tárgyévi teljesítménytámogatását – ideértve a kiegészítõ mûködési
támogatást – és az alacsonyküszöbû ellátás tárgyévi mûködési támogatását negyedévenként, a finanszírozási szerzõdésben
meghatározott részletekben, a naptári negyedév elsõ hónapjának 15. napjáig, az elsõ negyedévben január 25-éig
folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerzõdés esetén a tárgyévi alaptámogatást, valamint a tárgyévi
teljesítménytámogatás és az alacsonyküszöbû ellátás tárgyévi mûködési támogatásának elsõ részletét soron kívül,
a finanszírozási szerzõdés megkötését követõ hónap 15. napjáig kell folyósítani.”

Záró rendelkezések
35. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. szeptember 1-jén hatályba.
(2) E rendelet 2. § (3) bekezdése, 3. § (2) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 6. §-a, 7. § (3) bekezdése,
8. § (2) bekezdése, 9–11. §-a és 34. § (1) bekezdése 2009. október 1-jén lép hatályba.
(3) Az Szmr. e rendelettel megállapított szabályait – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendelet hatálybalépését
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(4) Az Szmr. e rendelet 2. § (3) bekezdésével, 3. § (2) bekezdésével, 4. § (1) bekezdésével, 5. § (1) bekezdésével, 6. §-ával,
7. § (3) bekezdésével, 8. § (2) bekezdésével, 9. §-ával, 10. §-ával és 36. § (4) bekezdésével megállapított rendelkezéseit
a 2009. szeptember 30-át követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(5) Olyan szociális szolgáltató, intézmény esetén, amely e rendelet hatálybalépésekor jogerõs mûködési engedéllyel
rendelkezik, vagy a mûködési engedély iránti kérelmét e rendelet hatálybalépésekor már benyújtották, és az
alapszolgáltatás mûködési engedélyben feltüntetett ellátási területe nagyobb, mint amit az Szmr. e rendelettel
megállapított szabályai lehetõvé tesznek, a fenntartó – házi segítségnyújtás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén
2009. november 30-áig, más alapszolgáltatás esetén 2009. december 31-éig – köteles kérelmezni a mûködési engedély
módosítását. Ha a fenntartó az alapszolgáltatás más ellátási területre történõ engedélyezése iránt is kérelmet nyújt be, errõl
tájékoztatnia kell az érintett mûködést engedélyezõ szerveket.
(6) Annak a szociális szolgáltatónak, intézménynek, amely e rendelet hatálybalépésekor jogerõs mûködési engedéllyel
rendelkezik, vagy a mûködési engedély iránti kérelmét e rendelet hatálybalépésekor már benyújtották, 2010. június 30-áig
kell megfelelnie az Szmr.-nek a székhelyre, telephelyre, ellátottak számára nyitva álló helyiségre és szakmai központra
vonatkozó – e rendelet 3. § (1) bekezdésével, 5. § (3) bekezdésével, illetve 7. § (4) bekezdésével megállapított – szabályainak,
és kérelmeznie a mûködési engedély módosítását. Ha a szociális szolgáltató székhelye nem az ellátási területen van,
a módosítási kérelem benyújtásáig a mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben az elsõdleges
ellátási terület szerint illetékes városi jegyzõ jár el.
(7) Ha a fenntartó az (5) bekezdés szerinti kérelmet, illetve – ha a székhely, telephely nem az ellátási területen van –
a (6) bekezdés szerinti kérelmet határidõben nem nyújtja be, a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyt
a határidõ lejártát követõ huszonkét munkanapon belül hivatalból visszavonja. Ha az ellátottak számára nyitva álló,
székhelynek vagy telephelynek nem minõsülõ helyiség nem az ellátási területen van, és a fenntartó a (6) bekezdés szerinti
kérelmet határidõben nem nyújtja be, továbbá a mûködési engedély visszavonására e bekezdés szerint nincs szükség,
a mûködést engedélyezõ szerv a határidõ lejártát követõ huszonkét munkanapon belül az ellátási területen kívül található,
ellátottak számára nyitva álló helyiséget a mûködési engedélybõl hivatalból törli.
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(8) A mûködést engedélyezõ szerv a házi segítségnyújtást, jelzõrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szociális szolgáltatók,
intézmények mûködését – ha az (5) bekezdésben foglaltak szerint a mûködési engedélyt nem kell visszavonni – az ellátható
személyek, illetve a kihelyezhetõ jelzõkészülékek számának feltüntetése érdekében 2009. december 15-éig ellenõrzi, és
az ellenõrzés eredménye alapján a mûködési engedélyt 2010. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja. Ha házi
segítségnyújtás esetén az e rendelet hatálybalépésekor ellátott személyek száma magasabb, mint amelyet a biztosított
feltételek lehetõvé tesznek, a fenntartó kérelmére legfeljebb az e rendelet hatálybalépésekor ellátott személyek számával
megegyezõ ellátotti létszámra 2010. december 31-én hatályát vesztõ, vagy – ha a szociális szolgáltatónak, intézménynek
a házi segítségnyújtásra már az ellenõrzéskor 2010. december 31-ét követõen hatályát vesztõ ideiglenes mûködési
engedélye van – az abban meghatározott idõpontig hatályos ideiglenes mûködési engedélyt kell kiadni.
(9) A (7)–(8) bekezdés alapján a mûködési engedély visszavonására, illetve hivatalból történõ módosítására az Szmr. 2/D. §
(6) bekezdése, illetve 15. § (10) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Foglalkoztatási és Szociális Hivatal is
jogosult.
(10) Az Szfr. e rendelettel megállapított szabályait – a (11) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépéskor folyamatban
lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(11) Az Szfr. – e rendelettel megállapított – 3/A. § (2)–(3) bekezdését e rendelet hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek
tekintetében kell alkalmazni.
(12) A szociális és gyámhivatal – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által meghatározott vizsgálati szempontok és ütemterv
szerint, az Szfr. 6. §-ában foglaltaknak megfelelõen – 2009. december 31-éig ellenõrzi az általa kiadott szociális
foglalkoztatási engedély alapján folytatott szociális foglalkoztatást.
(13) A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre
vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet e rendelettel megállapított szabályait
a hatálybalépést követõen benyújtott gondozási szükséglet vizsgálata iránti kérelmek esetében kell alkalmazni.
(14) Az Fvr. e rendelettel megállapított szabályait a folyamatban lévõ vizsgálatokra is alkalmazni kell. Az Fvr. 5. §-a – e rendelettel
megállapított – (3) bekezdésének a)–b) pontja és cc) alpontja alapján felülvizsgálat legkorábban 2012. évben folytatható le.
Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kezdeményezett, illetve jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt
felülvizsgálatot nem kell lefolytatni, kivéve ha azt az ellátott vagy törvényes képviselõje kezdeményezte, vagy az
intézményvezetõ az Fvr. 5. §-a – e rendelettel megállapított – (3) bekezdésének ca)–cb) alpontja szerinti okból
kezdeményezte.
(15) E rendelet hatálybalépését követõen fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra munkaszerzõdés, illetve munka-rehabilitációra
megállapodás csak akkor köthetõ, ha az ellátott a munkaszerzõdés megkötésekor az 55. életévét, illetve a megállapodás
megkötésekor a 62. életévét még nem töltötte be.
(16) E rendelet hatálybalépését követõen nappali ellátásban részesülõ ellátottal szociális foglalkoztatásra megállapodás, illetve
munkaszerzõdés akkor köthetõ, ha az ellátott vizsgálatát az Fvr. e rendelettel megállapított szabályai szerint lefolytatták.
Ennek érdekében – ha a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot e rendelet hatálybalépése elõtt folytatták le – az
intézményvezetõ térítésmentesen szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot kezdeményezhet.
36. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) az Szmr.
aa) 2. § (4) bekezdés c) pontjában „– az elsõdleges ellátási terület kivételével” szövegrész,
ab) 2/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „ , elsõdleges ellátási” szövegrész;
b) az Szfr.
ba) 9. § (4) bekezdés c) pontja,
bb) 13. § (2) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész,
bc) 14. § (3) bekezdése,
bd) 15. § (7) bekezdése;
c) az Fvr.
ca) 3. §-a,
cb) 7. § (2) bekezdés c) pontja,
cc) 9. § (2) bekezdése,
cd) 9. § (3) bekezdés c) pontja,
ce) 9. § (4) bekezdése,
cf)
10. § (4) bekezdése,
cg) 11. §-a,

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 122. szám

35197

ch) 12. § (2)–(3) és (5) bekezdése,
ci)
14. § (3)–(6) bekezdése;
d) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 15. §-a.
(2) 2009. október 1-jén hatályát veszti
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §
(4) bekezdése;
b) az Szmr.
ba) 1. § g) pontja,
bb) 1/A. §-a,
bc) 2. § (1) bekezdése,
bd) 2/A. § (5) bekezdésének második mondata,
be) 2/C. § (4) bekezdésének második mondata,
bf) 3. § (4) bekezdésének második mondata,
bg) 4. § (5) bekezdésének második mondata,
bh) 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „ , a kérelem benyújtását követõ hatvan napon belül” szövegrész,
bi) 8. § (4) bekezdésének második mondata,
bj) 8/B. § (4) bekezdésének második mondata,
bk) 18–20. §-a és a 18. §-át megelõzõ alcím,
bl) 22/F–22/G. §-a és a 22/F. §-át megelõzõ alcím;
c) a Tkr. 18. § (1) bekezdésének második mondata.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szmr.
aa) 2/A. § (1) bekezdés f) pontjában „a nem állami fenntartó írásbeli hozzájárulását a (4) bekezdés b) pontja szerinti
adatok beszerzéséhez” szövegrész helyébe a ,,nem állami fenntartó esetén annak harminc napnál nem régebbi
közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minõsül” szöveg,
ab) 2/B. § (1) bekezdés e) pontjában, 3. § (6) bekezdés e) pontjában és 4. § (7) bekezdés e) pontjában a ,,fenntartónak
nincs lejárt köztartozása” szövegrész helyébe a ,,fenntartó a kérelme benyújtásának idõpontjában
köztartozásmentes adózónak minõsül” szöveg,
ac) 2/B. § (2) bekezdés b) pontjában a ,,nyitva álló” szövegrész helyébe a ,,nyitva álló, székhelynek, telephelynek nem
minõsülõ” szöveg,
ad) 2/B. § (2) bekezdés g) pontjában a ,,székhelyét” szövegrész helyébe a ,,székhelyét és – telephely engedélyezése
esetén – telephelyét” szöveg;
b) az Szfr.
ba) 6. § (6) bekezdés d) pontjában a ,,c) pontjában” szövegrész helyébe a ,,c)–d) pontjában” szöveg,
bb) 13/A. § (4) bekezdésének elsõ mondatában a ,,tizenöt nap” szövegrész helyébe „10 munkanap”, a ,,nyolc nap”
szövegrész helyébe „5 munkanap” szöveg,
bc) 14. § (1) és (4) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe „22 munkanapon” szöveg,
c) az Fvr.
ca) 6. § (1) bekezdésének elsõ mondatában a ,,harminc” szövegrész helyébe a ,,hatvan” szöveg,
cb) 6. § (3) bekezdésében a ,,meghallgatásával” szövegrész helyébe a ,,személyes meghallgatásával” szöveg,
cc) 6. § (4) bekezdésének felvezetõ szövegében a ,,meghallgatást” szövegrész helyébe a ,,személyes meghallgatást”
szöveg,
cd) 6. § (4) bekezdésének második mondatában és 7. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a ,,meghallgatás”
szövegrész helyébe a ,,személyes meghallgatás” szöveg,
ce) 6. § (5) bekezdésében a ,,meghallgatásról” szövegrész helyébe a ,,személyes meghallgatásról” szöveg
lép.
(4) 2009. október 1-jén
a) az Szmr.
aa) 1/B. § (4) bekezdésének második mondatában és 1/B. § (5) bekezdésének második mondatában a ,,szerv és
a felügyeleti szerv” szövegrész helyébe a ,,hatóság” szöveg,
ab) 2/A. § (1) bekezdés fa) alpontjában és 3. § (1) bekezdés ia) alpontjában „a szociális vállalkozói engedélyt”
szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ adatait igazoló közokiratot, valamint annak
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igazolását, hogy legalább hároméves, szociális vagy egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik (szociális vállalkozó)” szöveg,
ac) 2/A. § (5) bekezdésének elsõ mondatában, 3. § (4) bekezdésének elsõ mondatában, 4. § (3) bekezdésének
második mondatában, 4. § (5) bekezdésének elsõ mondatában és 14. § (5) bekezdésében a ,,harminc napon”
szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg,
ad) 4. § (1) bekezdésének elsõ mondatában „az elvi mûködési engedély kiadásáról a Hivatal a kérelem benyújtását
követõ hatvan napon belül” szövegrész helyébe „a Hivatal az elvi mûködési engedély kiadásáról” szöveg,
ae) 4. § (8) bekezdés f) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg,
af)
5. § (1) bekezdés ba) alpontjában és 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,magyarországi” szövegrész helyébe
a ,,magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel
rendelkezõ” szöveg,
ag) 7. § (2) bekezdésének elsõ mondatában a ,,napon” szövegrész helyébe a ,,munkanapon” szöveg,
ah) 8/A. § (1) bekezdésének harmadik mondatában a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon”
szöveg,
ai)
8/A. § (3) bekezdésének második mondatában a ,,nyolc napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg,
aj)
14. § (4) bekezdés a) pontjában a ,,szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe a ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
ak) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,
al)
15. § (10) bekezdésének második mondatában a ,,(2)” szövegrész helyébe a ,,(2)–(3)” szöveg,
am) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,szociális vállalkozói engedélyt kap” szövegrész helyébe a ,,legalább
hároméves, szociális vagy egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik” szöveg,
an) 17/A. § (2) bekezdésének elsõ mondatában a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)” szöveg,
ao) 20/A. § (4) bekezdés c) pontjában a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg;
az Nyr. 3. § (2) bekezdésében a ,,kérelmének beérkezését” szövegrész helyébe a ,,megkeresését” szöveg;
a Tkr.
ca)
4. § (1) bekezdésében a ,,családpolitikáért” szövegrész helyébe a ,,nyugdíjpolitikáért” szöveg,
cb) 10. § (2) bekezdés j) pontjában a ,,magyarországi” szövegrész helyébe a ,,magyarországi vagy az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ” szöveg,
cc) 18. § (3) bekezdésében az „Szmr.” szövegrész helyébe „a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének
engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló kormányrendelet” szöveg

lép.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Tanúsítvány
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
Intézmény neve, székhelye: ....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Intézmény telephelye: ................................................................................................................................................................................................................................
Fenntartó neve, székhelye: ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Foglalkoztató neve, székhelye: ..............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A foglalkoztatás helye: ................................................................................................................................................................................................................................
A foglalkoztatási engedély száma: ......................................................................................................................................................................................................
A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult (tevékenység szakágazati besorolása
és megnevezése): ..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselõjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejûleg fennálló szerzõdések
maximális száma: ....................
Kelt: ................................................................................................
P. H.
.............................................................................................
szociális és gyámhivatal vezetõje”

2. számú melléklet a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

A szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységek – a tevékenységnek a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti – száma, illetve megnevezése
90.02
90.03
90.04
91.02
93.12
93.19
93.29

Elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység
Alkotómûvészet
Mûvészeti létesítmények mûködtetése
Múzeumi tevékenység
Sportegyesületi tevékenység
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység”
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A Kormány 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok mûködésének átláthatóbbá tételérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvénynek a közzététel elrendelését megalapozó 19. § (2) bekezdésére, illetve a rendelet szerinti adatokat közérdekbõl
nyilvánossá minõsítõ 19. § (4) bekezdésére figyelemmel – a következõ rendeletet alkotja:
1. §

(1) Az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön
vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik, a 2. §-ban meghatározott adatokat az e rendeletben
meghatározottak szerint a honlapján közzéteszi.
(2) E rendelet alkalmazása során
a) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkezõ egy jogi személyben a szavazatok több
mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkezõ más jogi személy (köztes
vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása
során a jogi személyben szavazati joggal rendelkezõ más jogi személyt (köztes vállalkozást) megilletõ szavazati
hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezõnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló
szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot
meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni,
b) közzététel: az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára,
a közzétett adatot megismerõ személy azonosítása nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen történõ hozzáférhetõvé tétele.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaság a közzététel idõpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi
a vezetõ tisztségviselõk, a felügyelõbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezetõ állású munkavállalók, az elkülönült
szervezeti egységet vezetõ munkavállalók, valamint a tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen
belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb idõbérét, teljesítménybérét, valamint az idõbért megalapozó
idõtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerzõdés, illetve a munkaszerzõdés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó
végkielégítés, illetve felmondási idõ idõtartamát,
cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött idõtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint
a felügyelõbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszûnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
(2) Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetõségéért és hitelességéért a gazdasági társaság mint munkáltató vezetõje
a gazdasági társasággal összefüggõ valamennyi adat vonatkozásában felelõs. Ha a gazdasági társaság jogutóddal szûnik
meg, a korábban közzétett adatoknak a (4) bekezdésben meghatározott idõtartamon belüli folyamatos hozzáférhetõségrõl
a jogutód vezetõje gondoskodik.
(3) A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem idõszerû, külön jogszabály szerint
a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhetõ.
(4) A közzétett adatok a közzétételt követõ két évig nem távolíthatóak el.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követõ 15 napon belül,
ezt követõen pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidõ utolsó napjáig kell teljesíteni.

MAGYAR KÖZLÖNY

3. §

•

35201

2009. évi 122. szám

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget elsõ ízben 2009. szeptember 15-ig kell teljesíteni.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI”
(2) Az R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár által e célra
rendszeresített formanyomtatványon vagy az annak megfelelõ adattartalommal rendelkezõ elektronikus ûrlapon kell
benyújtani. A Magyar Államkincstár a hatáskörébe tartozó ügyekben az elektronikus kapcsolattartás lehetõségét önálló
portálon megjelenõ, de az ügyfélkapuhoz csatlakozó szolgáltatással biztosítja.”
(3) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmezõ az e rendeletben meghatározott nyilvános, illetve hatósági, bírósági nyilvántartásban, vagy a Magyar
Országos Közjegyzõi Kamara nyilvántartásában szereplõ adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához
szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz, bírósághoz vagy
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamarához.”
(4) Az R. 1. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a kérelmezõ több családtámogatási ellátás megállapítása iránt egyidejûleg nyújt be kérelmet, akkor
a kérelem elbírálásához szükséges adatokat csak egy alkalommal kell feltüntetnie és azon iratokat, amelyek az e rendeletben
foglaltak szerint több kérelem elbírálásához is szükségesek, csak az egyik kérelemhez kell csatolnia.
(7) A Cst. 7. §-ának (5) bekezdése szerinti esetekben a családtámogatási ellátások megállapítására a 16. életévét betöltött
kiskorú szülõ a saját nevében nyújthat be kérelmet. A 16. életévét be nem töltött kiskorú szülõ nevében a kérelmet
a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
(8) Amennyiben a családtámogatási ellátás megállapítására a Cst. 2. §-ának c) vagy d) pontjában meghatározott személy
nyújt be kérelmet, a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványt is ki kell töltenie.”

2. §

(1) Az R. 3. § a) pontjának bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a pont a következõ
ai)–aj) alponttal egészül ki:
[A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni]
„a) a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének idõtartama alatt”
„ai) az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban,
illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a szabad mozgás és
tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam) történõ munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét,
aj) az ellátásra jogosult Cst. 45. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatában bekövetkezett változást, továbbá – ha az
adatváltozás házasságkötésre, új élettársi (bejegyzett élettársi) kapcsolat létesítésére tekintettel következett be – a házastárs,
bejegyzett élettárs vagy élettárs Cst. 45. §-a (2) bekezdésének a) és e) pontjában, valamint a Cst. 45. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott adatát;”
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(2) Az R. 3. § b) pontja a következõ bl) alponttal egészül ki:
[A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni
b) a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének idõtartama alatt]
„bl) az EGT-államban történõ munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét;”
3. §

Az R. 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A családtámogatási ellátást – ide nem értve a természetben nyújtott, valamint a 15. § szerint folyósított családi
pótlékot – a Magyar Államkincstárnak a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Regionális Igazgatósága
a jogosult, vagy – amennyiben a jogosult nevében az ellátás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó
személy nyújtotta be – a jogosult 16. életévének betöltéséig a törvényes képviselõ bankszámlájára utalja, vagy postai
utalványon folyósítja.
(2) A családtámogatási kifizetõhely a családtámogatási ellátások – ide nem értve az anyasági támogatást, továbbá
a természetben nyújtott, valamint a 15. § szerint folyósított családi pótlékot – kifizetésérõl a munkabér kifizetésével
megegyezõ módon gondoskodik.”

4. §

(1) Az R. 4/B. § (1) bekezdés b)–c), valamint e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Cst.]
„b) 34. §-a (3) bekezdésének, 36/A. §-a (1) bekezdésének és 49. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában a kincstár a Magyar
Államkincstár Központ (a továbbiakban: Központ),
c) 35. § (1) bekezdése a) pontjának, 36/A. §-a (2) bekezdésének, 37. §-a (5) bekezdésének, valamint 49. §-a (2) bekezdésének
alkalmazásában a kincstár a Magyar Államkincstárnak a kérelmezõ, illetve a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság),”
„e) 48. §-a (1)–(3) bekezdésének alkalmazásában az egészségbiztosítási szerv a regionális egészségbiztosítási pénztár,”
(2) Az R. 4/B. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A családtámogatási ellátás iránti kérelmet elbíráló szerv
a) a Cst. 2. §-ának a) és b) pontja szerinti személyi kör tekintetében
aa) a gyermeknevelési támogatás, valamint a nagyszülõi gyermekgondozási segély iránti kérelem esetén az Igazgatóság,
ab) az aa) alpont hatálya alá nem tartozó ellátás iránti kérelem esetén, amennyiben a kérelmet benyújtó személy
munkahelyén mûködik családtámogatási kifizetõhely, a családtámogatási kifizetõhely, ennek hiányában az Igazgatóság;
b) a Cst. 2. §-ának c) és d) pontja szerinti személyi kör tekintetében
ba) az anyasági támogatás iránti kérelem esetében az Igazgatóság,
bb) a ba) alpont hatálya alá nem tartozó esetben, amennyiben a kérelmezõ vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem
elbírálása szempontjából figyelembe veendõ családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresõtevékenységet, vagy ha
e családtagok valamelyike életvitelszerûen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához
osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága, egyéb esetben
a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság).
(3) Amennyiben elsõ fokon a családtámogatási kifizetõhely jár el, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a Központ.”
(3) Az R. 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a családtámogatási ellátás iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen a kérelmezõ részére vagy
ugyanazon gyermekre tekintettel más – a (4) bekezdés szerinti – kifizetõhely folyósít vagy folyósított családtámogatási
ellátást, az ügyben keletkezett iratok beszerzése iránt a Központot kell megkeresni.”

5. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A családi pótlék megállapítása iránti kérelmet
a) a b)–c) pontok hatálya alá nem tartozó kérelmezõnek az 1. számú mellékletben,
b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyámnak, a vagyonkezelõ eseti gondnoknak, valamint a szociális intézmény
vezetõjének a 6. számú mellékletben,
c) a családi pótlékra a Cst. 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint saját jogán jogosult személynek a 7. számú
mellékletben
meghatározott adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Ha az Igazgatóság által folyósított családi pótlék folyósítására más szerv válik illetékessé, az ellátást korábban folyósító
Igazgatóság az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésõbb az áttételre irányuló kérelem beérkezésétõl, illetve
az illetékesség hiányának megállapításától számított öt munkanapon belül átteszi az illetékessé vált szervhez.
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(3) Ha az Igazgatóságnál benyújtott kérelem olyan gyermekre tekintettel kerül benyújtásra, aki után más személynek más
Igazgatóság folyósított családi pótlékot, a kérelem alapján eljáró Igazgatóság az ellátást korábban folyósító hatóság
megkeresésével beszerzi a kérelmezõ jogosultságát megalapozó iratokat, valamint az ellátásra való jogosultságot
megszüntetõ határozatot. A megkeresett Igazgatóság az ellátás megszüntetésérõl hozott határozat jogerõre
emelkedésének tényérõl és idõpontjáról, illetve az ellátás megszüntetésérõl hozott határozattal szembeni jogorvoslati
eljárásról haladéktalanul értesíti a kérelem alapján eljáró Igazgatóságot.
(4) A (3) bekezdés szerinti eljárásban a kérelmezõ családi pótlékra való jogosultsága csak a megkeresett Igazgatóság ellátás
megszüntetésérõl hozott határozatának jogerõre emelkedését követõen állapítható meg.
(5) Ha a családi pótlék meghatározott részét természetben kell nyújtania, az Igazgatóság a természetben nyújtott összeg
családtámogatási folyószámlára történõ utalásáról a tárgyhónapot követõ hónap harmadik napjáig gondoskodik. Az elsõ, az
ellátás természetbeni nyújtása szempontjából figyelembe veendõ tárgyhónap a természetbeni nyújtás kezdõ idõpontját
magában foglaló hónap. Amennyiben a hónap harmadik napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, a határidõ az azt
követõ elsõ munkanapon jár le.
(6) A családi pótlékra jogosult személyében bekövetkezett változás, továbbá a családi pótlékra való jogosultság
megszûnése esetén az errõl szóló döntést az Igazgatóság közli a családi pótlék természetben történõ nyújtását elrendelõ
jegyzõvel.
(7) A családi pótlékra jogosult személyének a családi pótlék összegét nem érintõ megváltozása a jegyzõ eltérõ döntése
hiányában a családi pótlék folyósításának az (5) bekezdés szerinti módját nem érinti.”
6. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A családtámogatási kifizetõhely a tanulói jogviszony fennállásának igazolására szolgáló 9. számú melléklet szerinti
adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványt augusztus 31-éig küldi meg a jogosultnak. Az igazolást szeptember 30-áig
kell benyújtani a családtámogatási kifizetõhelyhez.
(2) Amennyiben a gyermek, aki után vagy részére augusztus 31-éig családi pótlékot folyósítottak, a tanulmányokat folytatók
Oktatási Hivatal által közölt állományában nem szerepel, az Igazgatóság a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal
rendelkezõ formanyomtatványnak a jogosult részére történõ megküldésével hiánypótlási felhívást bocsát ki a tanulmányok
folytatásának igazolására.”

7. §

Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A sajátos nevelési igényû tanuló esetében a családi pótléknak a Cst. 7. §-a (2) bekezdésében meghatározott
magasabb életkorig való folyósításához a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosult írásban bejelenti az
ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként mûködõ tanulási
képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet végzõ
bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértõi vélemény számát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést – feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem
fejezi be – elõször annak a tanévnek a végéig kell az megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényû tanuló a 20. életévét
betölti, ezt követõen minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következõ tanévben is fennáll.
(3) Amennyiben a tanulói jogviszony megszûnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de
a 20. életévének betöltését követõen a sajátos nevelési igényû tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor az (1) bekezdés
szerinti bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejûleg meg kell tenni.”

8. §

Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben megjelölt kapcsolattartás teljesítését – a családi pótlékot kérelmezõ kérésére – a szociális intézmény
vezetõje a kérelem benyújtásakor, a továbbiakban évente egy alkalommal írásban igazolja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti felhívást
a) az Igazgatóság szeptember 15-éig,
b) a családtámogatási kifizetõhely augusztus 31-éig, a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítésével
egyidejûleg
küldi meg a jogosultaknak. Amennyiben a jogosult nyilatkozata szerint az (1) bekezdés szerinti gyermek tanulói, illetve
hallgatói jogviszonya fennáll, de az igazolást nem csatolja, a hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az Oktatási
Hivatalhoz. A beszámított gyermekek után járó családi pótlék-különbözetet a hatóság az október hónapra járó családi
pótlékkal egyidejûleg folyósítja.”
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9. §

Az R. 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetében a magasabb összegû családi pótlék iránti
kérelemhez csatolni kell a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló
jogszabály szerinti igazolást. Ha a gyermek (személy) a nem magasabb összegû családi pótlék folyósításának ideje alatt válik
tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával a családi pótlékot folyósító
hatóságnak bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történõ megállapítására új kérelmet nem kell benyújtani.
(2) A magasabb összegû családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal egyidejûleg a magasabb összegû
családi pótlékban részesülõnek –, illetve annak, aki után magasabb összegû családi pótlék megállapításra került –
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot
igazoló hatósági igazolványt is ki kell állítani.
(3) A hatósági igazolványnak tartalmaznia kell a magasabb összegû családi pótlékban részesülõ személynek –, illetve annak,
aki után magasabb összegû családi pótlék került megállapításra – a nevét, a lakcímét, a magasabb összegû családi pótlék
megállapításának tényét, a (2) bekezdésben meghatározott jogosultság fennállásának tényét, továbbá a hatósági
igazolvány hatályosságának idõtartamát. A hatósági igazolvány a külön jogszabály szerinti igazolásban, szakvéleményben,
illetve szakhatósági állásfoglalásban meghatározott felülvizsgálat idõpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.”

10. §

Az R. 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerint eljáró Igazgatóság a családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozatát a jogosult
lakóhelye szerint illetékes Igazgatósággal is közli.”

11. §

Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A jogosultnak a családi pótlékot folyósító Igazgatósághoz vagy családtámogatási kifizetõhelyhez benyújtott
írásbeli nyilatkozata alapján a hatóság a jogosult részére járó családi pótlékot – a jogosult nyilatkozatában meghatározott
idõtartamban – a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló jogszabályban a támogatás forrásául meghatározott
elõirányzat (a továbbiakban: elõirányzat) javára folyósítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozat tartalmazza
a) a családi pótlékra jogosult nevét, lakcímét, TAJ-számát, valamint – amennyiben a közérdekû kötelezettségvállalására
tekintettel járó adókedvezményt érvényesíteni kívánja – az adóazonosító jelét, továbbá
b) azon hónapoknak a megjelölését, amelyekre járó családi pótlék folyósítását az elõirányzat javára kéri,
c) a jogosult arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy – amennyiben a közérdekû kötelezettségvállalására tekintettel járó
adókedvezményt érvényesíteni kívánja – hozzájárul ahhoz, hogy a családi pótlékot folyósító hatóság a közérdekû
kötelezettségvállalásnak a társasági adó-, illetve a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség tekintetében történõ
figyelembevételéhez felhasználható igazolás kiállítása érdekében a nevét, lakcímét, valamint adóazonosító jelét a szociális
és munkaügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter) átadja, valamint
d) a jogosult arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hozzájárul-e a nevének, illetve a családi pótléka összegének a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium honlapján történõ közzétételéhez.
(3) Amennyiben a jogosult a családi pótléknak az elõirányzat javára történõ folyósításáról rendelkezett és a (2) bekezdés
c) pontja szerinti adattovábbításhoz hozzájárult, a családi pótlékot folyósító hatóság a családi pótléknak az elõirányzat javára
elsõ alkalommal történõ folyósításával egyidejûleg továbbítja a miniszter részére a (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott adatokat.
(4) A családi pótlékot folyósító hatóság a családi pótléknak az elõirányzat javára elsõ alkalommal történõ folyósításával
egyidejûleg továbbítja a miniszter részére a (2) bekezdés d) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot, valamint tájékoztatást
ad a (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatról.”

12. §

Az R. 19. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyermekgondozási segélyre vonatkozó kérelmet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú melléklet szerinti
adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A Cst. 20/A. §-ában foglaltak szerinti nagyszülõ a gyermekgondozási segély iránti kérelmét a 3. számú melléklet szerinti
adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványon nyújtja be.
(3) Ha az Igazgatóság által folyósított gyermekgondozási segély folyósítására más szerv válik illetékessé, az ellátást korábban
folyósító Igazgatóság az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésõbb az áttételre irányuló kérelem
beérkezésétõl, illetve az illetékesség hiányának megállapításától számított öt munkanapon belül átteszi az illetékessé vált
szervhez.
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(4) Ha az Igazgatóságnál benyújtott kérelem olyan gyermekre tekintettel kerül benyújtásra, aki után más személynek más
Igazgatóság folyósított gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelési támogatást, a kérelem alapján eljáró Igazgatóság
az ellátást korábban folyósító Igazgatóság megkeresésével beszerzi a kérelmezõ jogosultságát megalapozó iratokat,
valamint az ellátásra való jogosultságot megszüntetõ határozatot. A megkeresett Igazgatóság az ellátás megszüntetésérõl
hozott határozat jogerõre emelkedésének tényérõl és idõpontjáról, illetve az ellátás megszüntetésérõl hozott határozattal
szembeni jogorvoslati eljárásról haladéktalanul értesíti a kérelem alapján eljáró Igazgatóságot.
(5) A (4) bekezdés szerinti eljárásban a kérelmezõ gyermekgondozási segélyre való jogosultsága csak a megkeresett
Igazgatóság ellátás megszüntetésérõl hozott határozatának jogerõre emelkedését követõen állapítható meg.
(6) A regionális egészségbiztosítási pénztár, illetve a társadalombiztosítási kifizetõhely a terhességi-gyermekágyi segély,
illetve a gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelem elutasításáról hozott határozatát az Igazgatósággal, illetve
a 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetõhellyel is közli, amely hivatalból eljárást indít az ügyfél
gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítása iránt. A gyermekgondozási segélyre való jogosultság
feltételeinek fennállása esetén a Cst. 37. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában a kérelem benyújtása idõpontjának
a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásának idõpontját kell tekinteni.
(7) Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem
nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényérõl szóló, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító
betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozási segély iránti kérelemhez
csatolni kell. Ha a gyermek a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan
fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék
magasabb összegben történõ megállapítása, illetve a gyermekgondozási segélyre való jogosultság idõtartamának
megváltoztatása iránt [Cst. 20. § (1) bek. c) pontja] új kérelmet nem kell benyújtani.”
13. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó kérelmet a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkezõ
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Ha a gyermeknevelési támogatás folyósítására más Igazgatóság válik illetékessé, az ellátást korábban folyósító
Igazgatóság az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésõbb az áttételre irányuló kérelem beérkezésétõl, illetve
az illetékesség hiányának megállapításától számított öt munkanapon belül átteszi az illetékessé vált Igazgatósághoz.
(3) Ha az Igazgatóságnál benyújtott kérelem olyan gyermekre tekintettel kerül benyújtásra, aki után más személynek más
Igazgatóság folyósított gyermeknevelési támogatást vagy gyermekgondozási segélyt, a kérelem alapján eljáró Igazgatóság
az ellátást korábban folyósító hatóság megkeresésével beszerzi a kérelmezõ jogosultságát megalapozó iratokat, valamint az
ellátásra való jogosultságot megszüntetõ határozatot. A megkeresett Igazgatóság az ellátás megszüntetésérõl hozott
határozat jogerõre emelkedésének tényérõl és idõpontjáról, illetve az ellátás megszüntetésérõl hozott határozattal
szembeni jogorvoslati eljárásról haladéktalanul értesíti a kérelem alapján eljáró Igazgatóságot.
(4) A (3) bekezdés szerinti eljárásban a kérelmezõ gyermeknevelési támogatásra való jogosultsága csak a megkeresett
Igazgatóság ellátás megszüntetésérõl hozott határozatának jogerõre emelkedését követõen állapítható meg.”

14. §

Az R. 22/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22/A. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 39. §-a szerinti
választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet – a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel
együtt – az Ebtv. 62. §-a, családtámogatási ellátás választása esetén a 4/B. § (1)–(2) bekezdése szerint illetékes szervhez kell
benyújtani. A választott újabb ellátás a kérelem írásban történõ benyújtása napjától folyósítható. Ha a megszüntetni kért
vagy a választott ellátás folyósítására más szerv rendelkezik hatáskörrel, az ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelmet
a választott ellátásra irányuló kérelem elbírálásával egyidejûleg három munkanapon belül a hatáskörrel rendelkezõ, illetékes
szervhez kell továbbítani.”

15. §

(1) Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Cst. 22. §-a szerinti, a gyermekgondozási segély megállapítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmet
a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványon kell az Igazgatósághoz benyújtani.”
(2) Az R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyermekgondozási segély méltányosságból történõ megállapítására, meghosszabbítására irányuló eljárásban az
Igazgatóság közremûködõ hatóságként jár el. Ha a kérelmezõ az e § szerinti eljárásban az Igazgatóság hiánypótlási
felhívásának az abban megállapított határidõben nem tesz eleget és a megállapított határidõ módosítását sem kérte, az
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eljárást az Igazgatóság jogosult megszüntetni. Amennyiben a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására vagy az eljárás
megszüntetésére nem kerül sor, az Igazgatóság a méltányossági döntésre az iratanyagot megfelelõen elõkészíti és azt
megküldi a Magyar Államkincstár elnökének. A Magyar Államkincstár elnöke által hozott határozatot a kérelmezõvel az
Igazgatóság közli.”
16. §

(1) Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyasági támogatásra irányuló kérelmet az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványon
kell benyújtani.”
(2) Az R. 24. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell mutatni, vagy csatolni kell
a) halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolatát,
b) az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét megelõzõen meghalt,
c) a Cst. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról
szóló nyilatkozat másolatát,
d) a Cst. 33. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a családból kikerülést eredményezõ gyermekvédelmi gondoskodás
megszüntetésérõl szóló gyámhatósági határozat másolatát.
(5) A hatóság a határozat közlésével egyidejûleg írásban tájékoztatja a kérelmezõt a gyermekkel kapcsolatos családi, illetve
biztosítási alapú ellátások legfontosabb jogosultsági feltételeirõl.”

17. §

(1) Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a visszafizetésre kötelezõ határozatot családtámogatási kifizetõhely hozta és a kötelezett a fizetési kötelezettségének
a Cst. 43. §-ának (4) bekezdésében elõírt határidõben nem tesz eleget, továbbá a tartozás a keresetbõl sem vonható le,
a kifizetõhely a visszafizetésre kötelezõ határozatát haladéktalanul megküldi az Igazgatóságnak.”
(2) Az R. 26. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a visszafizetésre kötelezõ határozatot
a) Igazgatóság hozta, az Igazgatóság,
b) családtámogatási kifizetõhely hozta, a Központ
az (5) bekezdés szerinti méltányossági kérelemre induló eljárásban közremûködõ hatóságként jár el.
(7) Ha a kérelmezõ a (6) bekezdés szerint eljárásban a közremûködõ hatóság hiánypótlási felhívásának nem tesz eleget és
a határidõ módosítását sem kérte, az eljárást a közremûködõ hatóság jogosult megszüntetni. Amennyiben a kérelem
érdemi vizsgálat nélküli elutasítására vagy az eljárás megszüntetésére nem kerül sor, a közremûködõ hatóság
a méltányossági döntésre az iratanyagot megfelelõen elõkészíti és megküldi a Magyar Államkincstár elnökének. A Magyar
Államkincstár elnöke által hozott határozatot a kérelmezõvel a közremûködõ hatóság közli.”

18. §
19. §

Az R. 1–9. számú melléklete helyébe e rendelet 1–9. számú melléklete lép.
(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
E rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint 17. § (2) bekezdése 2009. október 1-jén lép hatályba.
E rendelet 7. §-a 2010. augusztus 31-én lép hatályba.
Az R.
a) 1. § (2) bekezdése, (5) bekezdésének utolsó mondata, valamint (9) bekezdése,
b) 1/A. §-a,
c) 4/B. § (6) bekezdése,
d) 5/A. § (1) bekezdés a) pontja,
e) 10. §-a,
f) 11. § (1) bekezdése,
g) 11. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész,
h) 14. § (1) bekezdés c) pontja
i) 22. § (6) bekezdése,
j) 26. § (5) bekezdésében az „igényelbíráló” szövegrész,
k) 26/A. §-a,
l) 27. § (2) bekezdés b) pontja,
m) 27. § (3) bekezdésében az „a családtámogatási ellátást igénylõk részére” szövegrész,
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n) 27/D. §-a,
o) 27/F. §-a (1) bekezdésének b) pontja
hatályát veszti.
Az R.
a) 4/B. § (7) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében az „iránti igény” szövegrész helyébe az „iránti kérelem” szöveg,
az „az igény benyújtását” szövegrész helyébe az „a kérelem benyújtását” szöveg, valamint a)–b) pontjában az „igény”
szövegrész helyébe a ,,kérelem” szöveg,
b) 5/A. § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében az „igényéhez” szövegrész helyébe a ,,kérelméhez” szöveg,
c) 5/A. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában, valamint (3) bekezdésében az „az igénylõ” szövegrész helyébe az
„a kérelmezõ” szöveg,
d) 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ellátás igénylésekor” szövegrész helyébe az „a kérelem benyújtásakor” szöveg,
e) 8. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a ,,31-éig” szövegrész helyébe a ,,15-éig” szöveg,
f) 11. § (2) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg,
g) 11. § (5) bekezdésben az „az illetékes gyámhivataltól” szövegrész helyébe az „a gyámhivataltól” szöveg,
h) 14. § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében az „igényléshez” szövegrész helyébe az „iránti kérelemhez” szöveg,
i) 14. § (2) bekezdésében az „igényléséhez” szövegrész helyébe az „iránti kérelemhez” szöveg,
j) 19. § (9) bekezdés b) pontjában az „az igényelbíráló szervhez” szövegrész helyébe az „a hatósághoz” szöveg,
k) 23. § (2) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében az „igényléshez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez” szöveg,
l) 24. § (2) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében az „Az igénybejelentéshez” szövegrész helyébe az „A kérelemhez”
szöveg,
m) 24. § (2) bekezdés a) pontjában az „igazolását” szövegrész helyébe az „igazolásának másolatát” szöveg,
n) 24. § (3) bekezdésében az „az igényhez” szövegrész helyébe az „a kérelméhez” szöveg,
o) 26. § (1) bekezdésének elsõ mondatában az „az igényelbíráló szerv” szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg,
p) 26. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,személyazonosító” szövegrész helyébe a ,,személy törvényben meghatározott,
a hatóság által az ügyfél azonosítása céljából kezelhetõ személyes” szöveg,
q) 27. § (1) bekezdésében az „igényléséhez szükséges” szövegrész helyébe az „megállapítására irányuló kérelem
benyújtására szolgáló” szöveg,
r) 27/F. § (4) bekezdésében a ,,90 napon” szövegrész helyébe a ,,három hónapon”, a ,,90 nappal” szövegrész helyébe
a ,,három hónappal” szöveg
lép.
2009. október 1-jén az R. 23. § (5) bekezdése hatályát veszti.
2009. november 1-jén az R.
a) 3. § a) pontjának ah) alpontjában, valamint b) pontjának bi) alpontjában a ,,bankszámlaszámának” szövegrész helyébe
a ,,fizetési számlaszámának” szöveg,
b) e rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdésében a ,,bankszámlájára” szövegrész helyébe a ,,pénzforgalmi
szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára” szöveg,
c) 27/E. § (2) bekezdésében a ,,bankszámlára” szövegrész helyébe a ,,fizetési számlára” szöveg
lép.
2010. május 1-jén az R. 3. § b) pontjának bj) alpontjában a ,,3. életévét” szövegrész helyébe a ,,2. életévét” szöveg lép.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos
szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 14. § a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[Hatályát veszti]
„a) a Cstvhr. 1. § (3) bekezdésének második mondata;”
Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme;
– a kérelmezõ
neve
születéskori neve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
adóazonosító jele
állampolgársága;
– a kérelmezõ házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
neve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
adóazonosító jele;
– a kérelmezõ, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott keresõ
vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
– a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
– a családi pótlék folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
– a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ
készpénzkifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
II. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
– azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmezõ a családi pótlék megállapítását kéri
a neve
a születési helye
a születési ideje
az anyja neve
a TAJ száma
a háztartásba kerülés idõpontja
a gyermek családi jogállása;
– nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
– a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veendõ gyermek(ek)
neve
születési helye
születési ideje
anyja neve
TAJ száma
a beszámítás jogcíme.
III. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– nyilatkozat arról, hogy a II. pont szerinti azon gyermek(ek) után, akikre tekintettel a kérelmezõ a családi pótlék
megállapítását kéri, folyósít vagy folyósított-e valamely szerv valamely személy számára családi pótlékot, illetve
nyújtott-e be valamely személy családi pótlék iránti kérelmet; amennyiben igen, a jogosult (kérelmezõ) neve, valamint
a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, címe;
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nyilatkozat a kérelmezõ egyedülállóságának tényérõl;
nyilatkozat az egyedülállóság jogcímérõl, kezdetérõl;
nyilatkozat arról, hogy a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veendõ valamely gyermek
rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel, és ha igen, a rendszeres jövedelemmel rendelkezõ gyermek(ek) neve;
nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban,
gyámhatósági nyilvántartásban vagy a jegyzõi szociális nyilvántartásban szereplõ adatot nem igazolta, annak
a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;
nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül történõ –
bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén
a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
a kérelmezõ vagy a törvényes képviselõ aláíróhelye.”

2. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási segély iránti kérelem adattartalma
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme;
– a kérelmezõ
neve
születéskori neve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
adóazonosító jele
állampolgársága;
– a kérelmezõ házastársának, élettársának
neve
TAJ száma;
– a kérelmezõ, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott keresõ
vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
– a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
– a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
– a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ
készpénzkifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
II. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
– azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmezõ a gyermekgondozási segély megállapítását kéri
a neve
a születési helye
a születési ideje
az anyja neve
a TAJ száma
a háztartásba kerülésének idõpontja
a gyermek családi jogállása;
– nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról.
III. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– a kérelmezõ magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat;
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nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási
díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy
benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;
nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élõ másik szülõ vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy
benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülõ
(kérelmezõ) neve, TAJ száma, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
nyilatkozat arról, hogy a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött özvegyi nyugdíjban részesülõ kérelmezõ a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatban vállalta-e
a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;
a kérelmezõ nyilatkozata a keresõ tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósítási ideje alatti korlátozásának
tudomásul vételérõl;
nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban vagy
a gyámhatóság nyilvántartásában szereplõ adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az
eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;
nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon
belül történõ – bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség
elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
a kérelmezõ vagy a törvényes képviselõ aláíróhelye.”

3. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási segély nagyszülõ részére történõ megállapítására irányuló
kérelem adattartalma
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme
– a kérelmezõ
neve
születéskori neve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
adóazonosító jele
állampolgársága;
– a kérelmezõ házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
neve
TAJ száma;
– a kérelmezõ, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott keresõ
vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
– a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
– a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
– a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ
készpénzkifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
II. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
– azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmezõ a gyermekgondozási segély megállapítását kéri
a neve
a születési helye
a születési ideje
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az anyja neve
a TAJ száma;
nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
nyilatkozat arról, hogy a gyermek a szülõ háztartásában él-e.

III. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– nyilatkozat arról, hogy a II. pont szerinti azon gyermek(ek) után, akikre tekintettel a kérelmezõ a gyermekgondozási
segély megállapítását kéri, folyósít vagy folyósított-e valamely szerv valamely személy számára gyermekgondozási
segélyt, illetve benyújtott-e kérelmet gyermekgondozási segély megállapítására; amennyiben igen, a jogosult
(kérelmezõ) neve, valamint a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, címe;
– a kérelmezõ magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat;
– arra vonatkozó adat, hogy a kérelmezõ részesül-e nyugellátásban vagy nyugdíjnak minõsülõ ellátásban, és
amennyiben igen, annak megnevezése;
– a gyermek(ek) szüleinek
neve
születéskori neve
anyja neve
lakcíme
állampolgársága
TAJ száma
az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott keresõ vagy vállalkozási tevékenységére vonatkozó adat;
– arra vonatkozó adat, hogy – olyan gyermekre tekintettel, aki után a nagyszülõ nem igényel gyermekgondozási
segélyt – valamelyik szülõ vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy benyújtott-e kérelmet ilyen ellátás
megállapítására; amennyiben igen, az ellátás típusa, ellátásban részesülõ (kérelmezõ) neve, TAJ száma, a folyósító
(eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
– a szülõk nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segélyrõl a nagyszülõ javára lemondanak és egyetértenek
a gyermekgondozási segély nagyszülõ részére történõ folyósításával, továbbá a nyilatkozatot tevõ szülõk aláíróhelye;
– a kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasként, illetve a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülõként a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatában
vállalja-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;
– a kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe veendõ rendszeres
pénzellátásban nem részesül;
– a kérelmezõ nyilatkozata a keresõ tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatti kizárásának,
illetve korlátozásának tudomásul vételérõl;
– a kérelmezõ nyilatkozata a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történõ elhelyezésére irányuló
korlátozás tudomásul vételérõl;
– nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy
a gyámhatóság nyilvántartásában szereplõ adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az
eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;
– nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon
belül történõ – bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség
elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
– a kérelmezõ aláíróhelye.”
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4. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem adattartalma
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme
– a kérelmezõ
neve
születéskori neve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
adóazonosító jele
állampolgársága
– a kérelmezõ házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
neve
TAJ száma
– a kérelmezõ, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott keresõ
vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
– a gyermeknevelési támogatás megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
– a gyermeknevelési támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
– a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ
készpénzkifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
II. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
– azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmezõ a gyermeknevelési támogatás megállapítását kéri
a neve
a születési helye
a születési ideje
az anyja neve
a TAJ száma
a háztartásba kerülés idõpontja
a gyermek családi jogállása.
III. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– nyilatkozat arról, hogy a II. pont szerinti azon gyermek(ek) után, akikre tekintettel a kérelmezõ a gyermeknevelési
támogatás megállapítását kéri, folyósít vagy folyósított-e valamely szerv valamely személy számára gyermeknevelési
támogatást, és amennyiben igen, a jogosult neve, valamint a folyósító szerv neve, címe
– a magánnyugdíj-pénztári tagságra vonatkozó adat;
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási
díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy
benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;
– nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élõ másik szülõ vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy
benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülõ
(kérelmezõ) neve, TAJ száma, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
– nyilatkozat a keresõ tevékenységnek a gyermeknevelési támogatás folyósításának ideje alatti korlátozásának
tudomásul vételérõl;
– nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy
a gyámhatóság nyilvántartásában szereplõ adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az
eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;
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nyilatkozat a gyermeknevelési támogatás folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon
belül történõ – bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség
elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
a kérelmezõ vagy a törvényes képviselõ aláíróhelye.”

5. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az anyasági támogatás iránti kérelem adattartalma
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme
– a kérelmezõ
neve
születéskori neve
születési helye, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
adóazonosító jele
állampolgársága
– az anyasági támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
– a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ
készpénzkifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
– azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmezõ az anyasági támogatás megállapítását kéri
a neve
a születési helye
a születési ideje
az anyja neve
a TAJ száma
a háztartásba kerülésének idõpontja.
III. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban vagy
a gyámhatóság nyilvántartásában szereplõ adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az
eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;
– a kérelmezõ aláíróhelye.”

6. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma intézményi elhelyezés esetén
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme;
– a kérelmezõ
neve
TAJ száma;
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a gyermeket ellátó intézmény
neve
címe
vezetõjének neve;
a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékban részesülõ
neve
TAJ száma;
a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékot folyósító szerv megnevezése
és címe;
a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
a bankszámlaszám (fizetési számlaszám).

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok, a jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmezõ a családi pótlékot megállapítását kéri
a neve
az anyja neve
a TAJ száma
az intézményben tartózkodás kezdõ idõpontja;
– nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül történõ –
bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén
a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
– nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
– a kérelmezõ aláíróhelye.”

7. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma saját jogon történõ kérelem esetén
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme;
– a kérelmezõ
neve
születéskori neve
születési helye, ideje
anyjának neve
lakcíme
TAJ száma
állampolgársága.
II. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ után folyósít vagy folyósított-e valamely szerv valamely személy számára családi
pótlékot, és amennyiben igen, a jogosult neve, valamint a folyósító szerv megnevezése, címe;
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõnek van-e gondnoka, és amennyiben igen, a gondnok neve, lakcíme,
bankszámlaszáma;
– a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
– a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ
készpénzkifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím;
– nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy
a gyámhatóság nyilvántartásában szereplõ adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az
eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;
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nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül történõ –
bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén
a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
a kérelmezõ aláíróhelye.”

8. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az 1408/71/EGK Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó személyek családtámogatási ellátásra való
jogosultságának megállapításához szükséges formanyomtatvány adattartalma
I. A kérelmezõvel kapcsolatos adatok
– utolsó külföldi lakcím;
– az EGT tagállam területén fennálló társadalombiztosításra kötelezett jogviszony(ai)ra vonatkozó adatok
a jogviszony megnevezése
a munkáltató címe/székhelye
a jogviszony kezdete és vége;
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ kiküldetésben foglalkoztatott-e; amennyiben igen, a kiküldõ munkáltató
megnevezése, címe.
II. A kérelmezõ házastársával, bejegyzett élettárásával, élettársával kapcsolatos adatok
– életvitelszerû tartózkodási hely;
– a letelepedési, bevándorlási engedély, illetve tartózkodási kártya kiadásának idõpontja;
– az EGT tagállam területén fennálló társadalombiztosításra kötelezett jogviszony(ai)ra vonatkozó adatok
a jogviszony megnevezése
a munkáltató címe/székhelye
a jogviszony kezdete és vége
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ kiküldetésben foglalkoztatott-e, amennyiben igen, a kiküldõ munkáltató
megnevezése, címe.
III. A kérelmezõvel, a házastársával (bejegyzett élettárásával, élettársával), valamint a gyermek(ek)kel kapcsolatos további
adatok
– azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmezõ, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs társadalombiztosítási
járulékot fizet;
– azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmezõ, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs nyugellátásban
részesül;
– azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmezõ, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs családi ellátásban
részesül, amennyiben van ilyen, a folyósító szerv megnevezése, az ügy száma, a folyósítás kezdõ idõpontja;
– a kérelmezõ, valamint a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs aláíróhelye;
– az ellátásra jogosító gyermek(ek)
neve
életvitelszerû tartózkodási helye.”

9. számú melléklet a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma
–

a tanuló
neve
születési helye
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–
–
–
–
–
–
–

–
–

születési ideje
anyja neve
lakcíme;
az iskola
neve
címe
OM azonosítója;
a képzés idõtartama;
a tanulói jogviszony megszûnésének várható idõpontja;
érettségi vizsga, szakmunkásvizsga idõpontja;
a tanulói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés idõtartama;
a tanulói jogviszony megszûnése esetén annak idõpontja;
az iskola igazgatójának aláíróhelye;
a családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult
neve
lakcíme
TAJ száma;
a gyermek (tanuló) TAJ száma;
a kérelmezõ aláíróhelye.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására
és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 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:

A támogatás célja
1. §

E rendelet szerinti támogatás célja az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint
mûködtetésének támogatása, amelynek eredményeként hozzáférhetõvé válnak a vidéki települések életminõségét javító
közösségi, kulturális, közmûvelõdési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb
szolgáltatások.

Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) integrált közösségi és szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT): az IKSZT címbirtokosi okiratban jóváhagyott, az adott
címbirtokos által nyújtandó szolgáltatások együttese;
b) IKSZT címbirtokosi pályázat: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghirdetett, az IKSZT kialakítására alkalmas és
jogosult ügyfelek kiválasztására irányuló pályázat;
c) címbirtokosi okirat: az IKSZT címbirtokosi pályázat elbírálásának eredményeként az IH által kiadott jóváhagyó pályázati
döntés;
d) IKSZT cím korlátozása: az IKSZT címbirtokosi okirat által biztosított jogoknak az IH általi idõleges felfüggesztése;
e) IKSZT megvalósulási helyszín: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és mûködtetésére jóváhagyott
földrészlet és a rajta található épület, illetve épületrész;
f) kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: e rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szerinti tevékenység;
g) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint
k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, társadalmi
szervezet a pártok és szakszervezetek kivételével, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján
létrehozott (köz)alapítvány, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott nonprofit
gazdasági társaság, valamint a KSH 9001/2002. (SK 3.) Közlemény 2. számú mellékletének 59-es pontja szerinti egyéb
jogi személyiségû nonprofit szervezet;
h) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. §
(2)–(3) bekezdése szerint;
i) mûködési kiadások elszámolási idõszaka: elsõ alkalommal a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti fejlesztés utolsó
kifizetési kérelmének benyújtási idõpontja és az elsõ mûködési kiadások kifizetési kérelmének benyújtási idõszaka elsõ
napját megelõzõ nap közötti idõszak, azt követõen az e rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott adott kifizetési
kérelem beadására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ nap és a megelõzõ kifizetési kérelem beadására nyitva álló
idõszak elsõ napja közötti idõszak;
j) támogatás idõarányos része: a támogatási határozatban meghatározott összes beruházási támogatás összegének
1/60-ad része, illetve mûködés esetén az összes elszámolható mûködési kiadás 1/36-od része és a kötelezettség nem
teljesítésével érintett hónap számának szorzata;
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k)

IKSZT megvalósulási helyszínének alapterülete: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és mûködtetésére
jóváhagyott földrészleten található épületnek, illetve épületrésznek az országos településrendezési és építészeti
követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti hasznos, fejlesztéssel érintett
alapterülete;
l) vonalas létesítmény: esõ- és szennyvízgyûjtõ csatorna, árok, külsõ telefon és telekommunikációs hálózat beleértve
a csatlakozási pontot, út, parkoló, járda, kerítés, térburkolat;
m) ifjúságfejlesztés: a felnövekvõ generációk tagjaival, a gyerekekkel, a fiatalokkal és fiatal felnõttekkel való, az egyéni
fejlesztést és a közösségi munkát is magában foglaló, lehetõség szerint családjaikat is bevonó folyamat, amelynek
alakítói, aktív résztvevõi, kezdeményezõi a gyerekek, a fiatalok és a fiatal felnõttek. Az ifjúságfejlesztés folyamat célja
elsõdlegesen az ifjúságban rejlõ erõforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elõsegítése,
amely a gyerekek tekintetében az optimális fejlõdés lehetõségeinek biztosítása, segítése, mindezek védelme, a primer
prevenció, a fiatalok tekintetében a társadalmi és gazdasági folyamatokban való aktív részvételre való felkészítés, a fiatal
felnõttek tekintetében pedig a munkavállalás és egzisztencia-teremtés, a családalapítás és a közéleti-közösségi
részvétel támogatása, valamint szerves részét képezi a korosztállyal foglalkozó szakemberek célirányos, specifikus
képzése.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatások
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege
3. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe:
a) az IKSZT megvalósulási helyszín külsõ és belsõ felújítására, bõvítésére, korszerûsítésére;
b) az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésére;
c) az IKSZT részét képezõ szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére;
d) az IKSZT mûködtetésére.
(2) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában szereplõ tevékenységek önállóan nem, csak az a) pontban szereplõ
tevékenységgel együtt támogathatóak.
(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján nem vehetõ igénybe támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínéül szolgáló
ingatlan azon részének felújítására, átalakítására, korszerûsítésére, illetve ezen ingatlanokban található eszközök
beszerzésére, amely kizárólag a települési önkormányzat által ellátandó, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint
közigazgatási funkciók ellátására szolgál.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt fejlesztések közvetlenül nem csak az IKSZT megvalósulási helyszínt
érintik, akkor az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az IKSZT
megvalósulási helyszínére arányosan jutó kiadások szerepelhetnek.
(5) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes
feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
alapján támogatással felújított, felújítással érintett épület, illetve épületrész fejlesztésére nem igényelhetõ támogatás.
(6) Az e rendelet szerinti tevékenységek nem kezdhetõk meg a támogatási kérelem befogadását megelõzõen.

Támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkezõ települési önkormányzat,
települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint
egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult.
(2) A nem önálló jogi személyiségû önkormányzati társulás ügyfél esetében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7–8. §-ai alapján a közös feladatok és hatáskörök
gyakorlására jogosult önkormányzat nyújthat be.
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(3) E rendelet alapján az ügyfél a 2007–2013-as idõszakban egy IKSZT megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem
alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve
szolgáltatásnyújtás. Egy településen egy IKSZT épület kialakítása támogatható.

A támogatás mértéke, az elszámolható kiadások
5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás
100%-a.
(2) Költségvetési szervek esetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján
a támogatás számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás.
(3) A 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban szereplõ tevékenységekhez kapcsolódóan az egyéb elszámolható kiadások a Vhr. 31. §-a
szerint számolhatóak el.
(5) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(7) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételéhez kapcsolódó elszámolható nettó kiadások nem
haladhatják meg:
a) meglévõ épület felújítására és korszerûsítésére vonatkozóan a nettó 180 000 forint/négyzetmétert;
b) meglévõ épület bõvítésére vonatkozóan a nettó 235 000 forint/négyzetmétert.
(8) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínének fejlesztéssel érintett, hasznos
alapterülete után vehetõ igénybe. Amennyiben egy helyiség részben vagy egészben több célt is szolgál, alapterülete csak
egyszer vehetõ figyelembe.
(9) A 3. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódó elszámolható összes kiadás nem lehet kevesebb, mint nettó 320 000 forint.
(10) A 3. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó elszámolható kiadás nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 forint összeget.
(11) A 3. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódó elszámolható kiadás nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 forint összeget.
(12) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az IKSZT mûködtetésére elszámolható kiadás a mûködés elsõ évében legfeljebb
3 200 000 forint, a második évében legfeljebb 2 200 000 forint, a harmadik évében pedig legfeljebb 1 100 000 forint lehet.
(13) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az IKSZT mûködtetésére elszámolt kiadás nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában elszámolt kiadás 25%-át.
(14) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától
számított öt évig tart.

6. §

(1) A Vhr. 20. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat kizárólag a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakra irányuló fejlesztés
vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet alapján igényelt támogatás összege kedvezményezettenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
(3) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az építési normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárat.

Kötelezettségek
7. §

(1) Az ügyfél köteles az IKSZT cím korlátozásmentes birtoklásához szükséges, az IH-val kötendõ együttmûködési
megállapodásban rögzített feltételek betartására.
(2) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási mûvelet(ek) megvalósulását, valamint a helyi
szükségletek felmérését követõen köteles az alábbi szolgáltatásokat korlátozás- és térítésmentesen nyújtani:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont mûködtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése,
ifjúsági információs pont mûködtetése, fiatalok közösségi szervezõdésének és részvételének támogatása, ifjúsági
információs pult mûködtetése;
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közmûvelõdési programok szervezése;
a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elõsegítése;
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 65. §
(2) pontjában meghatározott nyilvános könyvtár mûködtetése vagy mozgókönyvtári ellátás biztosítása vagy
– kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétõl eltérõ helyszínen a nyilvános
könyvtári vagy mozgókönyvtári ellátás elérhetõ – olvasósarok mûködtetése;
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban mûködõ e-Magyarország ponton
(közösségi információs hozzáférési pont).
(3) Az ügyfél köteles az IKSZT megvalósulási helyszínén az alábbi helyiségeket, illetve tereket kialakítani, illetve rendelkezésre
bocsátani:
a) legalább 1 db, legalább 30 négyzetméter hasznos alapterületû, tanácsadásra, továbbá csoportfoglalkozásokra,
képzések megtartására egyaránt alkalmas, természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internet kapcsolattal
rendelkezõ helyiség, illetve tér;
b) legalább 1 db, legalább 20 négyzetméter hasznos alapterületû, természetes fénnyel megvilágított, szélessávú
internetkapcsolattal rendelkezõ helyiség, illetve tér, amely könyvtári és információs szolgáltatás esetén
a dokumentumok tárolására és igénybevételére alkalmas;
c) legalább 1 db, legalább 15 négyzetméter hasznos alapterületû, közösségi internet szolgáltatás igénybevételére
alkalmas helyiség, illetve tér;
d) legalább 1-1 db férfi, nõi és mozgáskorlátozott mellékhelyiség, vagy 1-1 db férfi és nõi akadálymentesített
mellékhelyiség összesen legalább 1 db pelenkázóval;
e) legalább 5 db kerékpár és 5 db babakocsi elhelyezésére alkalmas, az IKSZT megvalósulási helyszín földrészletén
elhelyezkedõ fedett, a kerékpárok és a babakocsik lezárhatóságát lehetõvé tevõ, rögzítõhelyekkel ellátott babakocsi- és
kerékpártároló;
f) legalább 1 db, legalább 10 négyzetméter hasznos alapterületû irodahelyiség, illetve irodai tér;
g) összesen legalább 5 négyzetméter hasznos alapterületû tároló helyiség(ek), továbbá teakonyha.
(4) A (3) bekezdés szerinti helyiségek, terek többfunkciósan is kialakíthatóak.
(5) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási mûvelet, mûveletek megvalósulását követõen
köteles az alábbi eszközöket biztosítani:
a) legalább 5 db, a 4. számú melléklet szerinti minimális mûszaki követelményeknek megfelelõ, helyi hálózatban
összekapcsolt, szélessávú internetkapcsolattal rendelkezõ számítógép-munkaállomás, amelybõl:
aa) legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak – a személyes jellegû ügyintézéshez szükséges mértékig – a többi
munkaállomástól térben elkülönítetten kell elhelyezkednie,
ab) legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak a személyzet munkájához rendelkezésre kell állnia;
b) hálózati kapcsolatot biztosító eszközök:
ba) router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett teljesítménnyel,
bb) switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,
bc) hálózati adattároló egység RAID vezérlõvel (RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal), amely fájl
szerver funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel;
c) IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék);
d) az a) pontban meghatározott munkaállomások adatvesztés nélküli biztonságos kikapcsolását biztosító szünetmentes
tápegység, tápegységek;
e) 1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5–10 sec lapolvasási
sebességgel, magyar nyelvû szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetõséggel, valamint optikai
karakterfelismerõ modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítõ 1 db multifunkcionális készülék;
f) 1 db flipchart tábla;
g) 1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt);
h) 1 db vetítõvászon;
i) 1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó;
j) 1 db televízió;
k) a (3) bekezdésben meghatározott helyiségek, terek méretének és funkciójának megfelelõ számú asztal, szék és egyéb
bútor, amely magában foglalja a számítógépes munkaállomásokhoz szükséges irodabútorokat is, azonban a székek
száma az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó helyiségek alapterületére vetítve nem
haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot;
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l) digitális fényképezõgép (legalább 6 megapixel felbontású);
m) legalább 1 db vezetékes telefon;
n) polcrendszer, amely lehetõvé teszi az ügyfélszolgálati és információs pont szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok
(könyvek, elektronikus és papír alapú kiadványok, szórólapok) elhelyezését, valamint a könyvtári szolgáltatás
nyújtásához kapcsolódó dokumentumok (könyvek, folyóiratok, elektronikus és papír alapú kiadványok) elhelyezését;
o) a könyvtári szolgáltatásra biztosított minden asztalhoz 1 db olvasólámpa;
p) a (3) bekezdés f) pontja szerinti iroda mûködése érdekében: számítógép-munkaállomás vagy hordozható számítógép,
számítógép- és íróasztal, irodai székek, zárható iratszekrény, hordozható telefonkészülék (nem mobil telefon).
Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási mûvelet, mûveletek megvalósulását követõen
köteles a (2) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a nyitvatartásról naprakész nyilvántartást vezetni,
valamint az alábbiak szerint, illetve a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve nyitva tartani:
a) a hét 5 napján, amelybõl legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie;
b) napi 6 órát, amelynek magában kell foglalnia a 16:00–18:00 órás idõszakot, illetve amelybõl legalább hetente
1 alkalommal ennek a 18:00–21:00 órás idõszakot is tartalmaznia kell.
A (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles havonta legalább egy alkalommal
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat valamely tagszervezete, illetve tagja vagy a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda
által lebonyolítandó elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, fogadóóra programlehetõségek közül legalább egyet
megszervezni.
A (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles havonta legalább egy alkalommal
a 12–29 éves korosztály számára az õ igényeikre alapozva, a fiatalok aktív részvételével kialakított programot szervezni az
alkotótábor, diszkó, erdei iskolai programok, ifjúsági fesztivál, ifjúsági klub, ifjúsági tábor, ifjúsági találkozó, képzés, kirándulás,
koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, nyári egyetem, önismereti program, önkéntes programok,
önsegítõ csoport, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, tréning, vetélkedõ program, kézmûves foglalkozások lehetõségek
közül.
A (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles havonta legalább egy alkalommal
szabadidõs, illetve közmûvelõdési programot, valamint olvasókultúra fejlesztõ programot szervezni, amely lehet amatõr
mûvészeti klub, alkotótábor, felnõttképzési program, fesztivál, filmvetítés, hagyományõrzõ program, ismeretterjesztõ
elõadás, kiállítás, koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, népfõiskola, önképzõkör, szakkör, színházi
elõadás, tanfolyam, tréning, színház-, mozi-, kiállítás-, illetve múzeumlátogatás.
A (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles hathavonta legalább egy
alkalommal a vállalkozások mûködtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb üzletviteli,
gazdálkodási ismeretekrõl szóló tájékoztató programot elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra
keretében megszervezni.
A (2) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles kéthavonta legalább egy
alkalommal könyvtári és információs szolgáltatások használatával, elõnyeivel, lehetõségeivel, illetve a könyvtárban
megtalálható szellemi (irodalmi, tudományos) értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató programot elõadás, képzés,
klub, szakkör, tanfolyam keretében megszervezni.
A (2) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles háromhavonta legalább egy
alkalommal az internet használatával kapcsolatos programot elõadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében
megszervezni.
Egy program szervezése csak egy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódhat.

(1) Az ügyfél, amennyiben címbirtokosi okiratában szerepel, az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani:
a) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
b) helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
c) az iskolai felzárkózást segítõ, a középiskolai tanulmányokra felkészítõ, tanítási idõn túli tankör megvalósítása 6–18 éves
gyermekek és fiatalok számára;
d) a gyermekek (különösen a 0–5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelõtti szabadidõs,
fejlesztõ programok megvalósítása;
e) egészségfejlesztési programok megvalósítása;
f) üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében;
g) postai szolgáltatás nyújtása kizárólag azokon a településeken, ahol a Magyar Posta Zrt. a postai szolgáltatást
a Postapartner Program keretében vállalkozásba való kiszervezés útján kívánja mûködtetni, és a meghirdetett
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pályázatra jelentkezõ IKSZT címbirtokos vagy együttmûködõ partnere a posta szolgáltatás üzemeltetési jogát elnyerte
és a Magyar Posta Zrt.-vel szerzõdést kötött;
h) elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont);
i) Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.
(2) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban szereplõ szolgáltatások nyújtása érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni:
a) szolgáltatásonként egy, legalább 10 négyzetméter hasznos alapterületû közösségi szolgáltatások nyújtására alkalmas,
természetes fénnyel is megvilágított, szélessávú internetkapcsolattal rendelkezõ helyiséget, teret kialakítani, illetve
rendelkezésre bocsátani, amely többfunkciósan is kialakítható;
b) az (1) bekezdés b) pontjában ismertetett szolgáltatás érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:
ba) helyiségek méretének és funkciójának megfelelõ számú asztal,
bb) székek, amelyek száma a helyiség alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot,
bc) szekrény az eszközök tárolására,
bd) könyvespolc,
be) zárható iratszekrény,
bf) tábla,
bg) ruhafogas,
bh) nyomtató,
bi) vezetékes telefonkészülék,
bj) telefaxkészülék;
c) az (1) bekezdés d) pontjában ismertetett szolgáltatás érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:
ca) zárható szekrény,
cb) nyitott polcos szekrény,
cc) pelenkázó asztal,
cd) székek, amelyek száma a helyiség alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot,
ce) asztal,
cf)
szõnyeg;
d) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõ 18 hónapon
belül egy helyi civil szervezet vagy nem formális közösség létrejöttét, mûködését segíteni, amelyet a tagok
nyilatkozatával köteles igazolni, vagy már mûködõ helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára
legalább félévente a mûködésükkel kapcsolatos elõadást, képzést, tanfolyamot, tréninget vagy tanácsadást tartani;
e) az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az IKSZT megvalósulási helyszín valamely
helyiségét a mûködés megkezdését követõen legkésõbb a harmadik hónaptól kezdõdõen legalább idõközönként
a helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, amelyet az
ügyfél az adott szervezettel kötött megállapodással köteles igazolni;
f) az (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
kéthetente 1 alkalommal, a tanítási idõszakon kívül is az iskolai felzárkózást segítõ, a középiskolai tanulmányokra
felkészítõ, tanítási idõszakban tanítási idõn kívüli tankört tartani;
g) az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
kéthetente 1 alkalommal a 0–5 éves korosztályú gyerekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, fejlesztõ
programot megvalósítani;
h) az (1) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
háromhavonta egy alkalommal egészségfejlesztési programot vagy egészségügyi szûrõvizsgálatot szervezni;
i) az (1) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen az
üzlethelyiség bérbeadása vagy az üzlethelyiség bérlésének lehetõségét meghirdetni;
j) az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen
a Postapartner Program szerinti szolgáltatást nyújtani;
k) az (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
hathavonta egy alkalommal az elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatással, annak használatával kapcsolatos
programot szervezni;
l) az (1) bekezdés i) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
háromhavonta egy alkalommal a munka világával kapcsolatos elõadást, tanfolyamot, tájékoztató rendezvényt
szervezni.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti helyiség többfunkciósan is kialakítható.
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(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben kiszolgáló helyiség(ek) kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalást tesz:
a) köteles azt a vonatkozó mûszaki és egyéb követelményeknek megfelelõen, okirattal igazolt módon kialakítani, illetve
rendelkezésre bocsátani;
b) köteles konyha kiszolgáló helyiség kialakítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:
ba) hûtõszekrény,
bb) tûzhely,
bc) konyhabútor,
bd) konyhai eszközök.
(5) Az ügyfél köteles a beruházásokat oly módon végrehajtani, hogy a beruházási mûvelet megvalósulásának idõpontjától
kezdve az IKSZT megvalósulási helyszín feleljen meg az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 1. pontjában, valamint az országos településrendezési és építészeti követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 28.) Korm. rendeletben megfogalmazott akadálymentes közlekedés elõírásainak.
(6) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban jóváhagyott szolgáltatások ellátása érdekében köteles:
a) legalább egy fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ
munkavállalót alkalmazni, vagy
b) legalább két fõ részmunkaidõs, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ munkavállalót alkalmazni.
(7) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszínének kialakítására irányuló beruházási mûvelet, mûveletek megvalósulását
követõen a beruházásra vonatkozó mûködtetési kötelezettség teljes idõszakára vonatkozóan köteles:
a) minden naptári évre vonatkozóan az adott év január 31-ig fejlesztési tervet és – ifjúsági területen az illetékes megyei
ifjúsági szakmai módszertani központok szakmai támogatásával – közösségi igényekkel alátámasztott szolgáltatási és
programtervet készíteni, és azt az IH-val kötött Szakmai Együttmûködési Megállapodásnak megfelelõen az FVM
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézettel egyeztetni, amely tartalmazza:
aa) a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdésének megfelelõ, tervezett közösségfejlesztõ és közösségi programok
(a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,
ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás- és programtípusba való
besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,
ac) közösségi programok tervezett idõpontját, a résztvevõk tervezett számát, a program céljának rövid leírását;
b) a programterv teljesítését a közösségi program tényleges megvalósulását követõ 5 munkanapon belül; ha a soron
következõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig kevesebb, mint 5 munkanap van hátra, akkor a kifizetési
kérelem benyújtásával egyidõben nyilvántartásba venni, amely tartalmazza:
ba) a közösségi program megnevezését,
bb) az egyes közösségi programokra vonatkozóan a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és
programtípusba való besorolását, a program idõpontját, a résztvevõk számát, a program eredményének rövid
leírását, a programhoz közvetlenül kapcsolódó szerzõdések és számviteli bizonylatok azonosítóját,
c) a közösségi programokon a résztvevõk nevét, aláírását és a 7. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdés c) és
d) pontja szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a résztvevõk születési évét is tartalmazó önkéntesen aláírt jelenléti
ívet, kivéve az ifjúsági információs pont szolgáltatást, amelynek igénybevételérõl az Európai Ifjúsági Információs Charta
alapján a HAYICO Szakmai Etikai Kódexe által elfogadott statisztikát kell vezetni;
d) a közösségi programokról a program jellegzetes elemeit bemutató, dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni;
e) a foglalkoztatottak aláírásával igazolt tényleges munkavégzési idejét tartalmazó jelenléti ívet naprakészen vezetni.
(8) A (7) bekezdés c) pontja szerinti jelenléti ív aláírását az ügyfél nem teheti az adott közösségi programon való részvétel
feltételévé, és a jelenléti ívet alá nem író személyeket a közösségi programon való részvételbõl nem zárhatja ki.

A támogatási kérelem benyújtása
9. §

(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez, az MVH által
a honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat, illetve adatokat:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok;
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok;
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok;
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e) az IKSZT címbirtokosságra vonatkozó adatok;
f) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó információk;
g) a tervezett fejlesztésre vonatkozó információk;
h) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó információk;
i) a fejlesztési területre vonatkozó adatok;
j) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl;
k) az ügyfél aláírása;
l) helyi szükségletek felmérésére vonatkozó adatok.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az értékeléshez az 1. számú mellékletben meghatározott pontozási szempontokat alátámasztó igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének h) és i) pontjában foglaltaktól eltérõen mûködtetési és fenntarthatósági tervet;
c) a megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központtal kötött együttmûködési megállapodást.
(4) E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez – a Vhr. 27. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltaktól eltérõen –
üzleti tervet nem kell csatolni.

A támogatási kérelem elbírálása
10. §

A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú mellékletben
meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
rangsor állításával döntést hoz.

A kifizetési kérelem benyújtása
11. §

(1) A kifizetési kérelmet évente
a) január 1–31.,
b) április 1–30.,
c) július 1–31., valamint
d) október 1–31.
között lehet benyújtani a megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez, az MVH által a honlapján közzétett
formanyomtatványon.
(2) A kifizetési kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat, illetve adatokat:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok;
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok;
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok;
e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó információk;
f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk;
g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó információk;
h) a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk;
i) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl;
j) az ügyfél aláírása.
(3) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti mûködési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) az elsõ kifizetési kérelemhez, illetve a további munkaszerzõdések megkötését követõ elsõ kifizetési kérelemhez
a foglalkoztatottal kötött munkaszerzõdés másolatát;
b) minden naptári év elsõ kifizetési kérelméhez a 8. § (7) bekezdés a) pontja szerinti éves programtervet;
c) a 8. § (7) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásnak a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozó
kivonatát;
d) a 8. § (7) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti kivonathoz kapcsolódó szerzõdések és számviteli bizonylatok
másolatát;
e) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdésének c) pontja szerinti jelenléti ívek
másolatát;
f) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdés e) pontja szerinti jelenléti ívek másolatát;
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g)

a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás mûködtetése esetében a létrejövõ civil szervezet, nem formális
közösség tagjainak nyilatkozatát a megalakulásról;
h) az utolsó kifizetési kérelemig az eTanácsadói képesítési igazolást, amennyiben a címbirtokosi pályázat benyújtásakor
még nem rendelkezett a képesítéssel.
(4) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az ügyfél a felfüggesztés idõszakára vonatkozóan mûködési kiadásainak elszámolása
érdekében kifizetési kérelmet nem nyújthat be.
(5) Mûködési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltakra irányuló
fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási idõpontjától kezdõdõen felmerült kiadásokra lehet benyújtani.

Jogkövetkezmények
12. §

(1) Ha az ügyfél egy adott idõszakra nem teljesíti a 7. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségét, akkor a beruházási támogatás,
valamint a mûködtetési támogatás idõarányos részének 2. § (1) bekezdés j) pontja szerint meghatározott hányadára nem
jogosult.
(2) Ha az ügyfél a 7–8. § szerinti kötelezettségeinek határidõben és teljeskörûen nem tesz eleget, akkor:
a) az elsõ kötelezettségszegés esetén a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 3%-ának megfelelõ
támogatásra jogosulatlanná válik,
b) a második kötelezettségszegés esetén a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 10%-ának megfelelõ
támogatásra jogosulatlanná válik,
c) a harmadik és minden további kötelezettségszegés esetén a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része
20%-ának megfelelõ támogatásra jogosulatlanná válik.
(3) Ha az ügyfél egy adott idõszakra nem teljesíti a 7–8. § szerinti kötelezettségét, akkor a mûködési támogatás, valamint
a beruházási támogatás idõarányos részének (2) bekezdésben meghatározott hányadára nem jogosult és az IKSZT címe
felfüggesztésre kerül.
(4) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és az összes elszámolható mûködési
kiadás 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti idõarányos részének 20%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(5) Az IKSZT cím visszavonása esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és összes mûködési elszámolható kiadás
100%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

Záró rendelkezés
13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési és pontozási szempontrendszer
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Címbirtokosi okiratban megállapított minõségi
pontszám alapján:
165–135
134–125
124–115
114–100
99–90
89–80
79–70
69–0
A fejlesztés által létrejött beruházás
látogathatósága megoldott:
– a hét minden napján
– hetente legalább 5 nap
Az IKSZT mûködése érdekében alkalmazott
munkatárs, vagy a részmunkaidõben alkalmazott
munkatársak közül legalább egy, az IKSZT
megvalósítás helye szerinti kistérségben
rendelkezik lakóhellyel:
– Igen
– Nem
Az IKSZT címbirtokos vállalja az általa
foglalkoztatott munkatárs kompetenciafejlesztését
képzéseken, szakmai mûhelyeken
(közösségfejlesztés, közösségi tér mûködtetés)
való részvétellel
– Igen, évente legalább 60 óra vagy legalább
2 képzés
– Nem
Az IKSZT jelenleg könyvtárként vagy mûvelõdési
házként funkcionáló épület átalakításával valósul
meg:
– Igen
– Nem
A könyvtári és információs szolgáltatások
biztosítása az IKSZT-ben hetente legalább
5 napon minimum 20 órában biztosított
– Igen
– Nem
A könyvtári és információs szolgáltatások
biztosítása az IKSZT-ben hetente legalább
5 napnál minimum 20 óránál nagyobb nyitva
tartás esetén:
– Igen
– Nem

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

Címbirtokosi okirat
25 pont
23 pont
20 pont
17 pont
13 pont
9 pont
5 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

MAGYAR KÖZLÖNY

•

35227

2009. évi 122. szám

Értékelési szempont megnevezése

Komplexitás
A fejlesztés szolgáltatási komplexitása;
(amennyiben az ügyfél a kérelmében opcionálisan
ellátandó szolgáltatás ellátását is vállalja)
– Igen
– Nem
A fejlesztés térszerkezeti komplexitása
(amennyiben az ügyfél legalább két helyiséget
többfunkciósan, azaz abban több szolgáltatást is
tervezve kíván kialakítani)
– Igen
– Nem
Horizontális szempontok
Hátrányos helyzetû (nõk, fiatalok, romák, illetve
fogyatékossággal élõk) munkavállalók, illetve
pályakezdõ fiatalok foglalkoztatása:
– legalább 1 fõ hátrányos helyzetû munkavállalót
vagy pályakezdõ fiatalt, alkalmaz
– nem alkalmaz hátrányos helyzetû munkavállalót
vagy pályakezdõ fiatalt
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást:
– Igen
– Nem
Mûködési és fenntarthatósági terv

Értékelés módja

Kérelem alapján

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

Szolgáltatásonként + 8 pont
(Maximálisan megszerezhetõ
pontszám 48 pont)

Kérelem alapján

20 pont
0 pont
Kérelem alapján

7 pont
0 pont
Kérelem vagy igazolás alapján
5 pont
0 pont
40 + 5 + 5 pont

2. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása,
valamint a kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések esetén elszámolható kiadások
1.

IKSZT megvalósulási helyszín kialakítása (épület külsõ és belsõ felújítása, bõvítése, korszerûsítése)
1. épület és építmények külsõ és belsõ felújításához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez kapcsolódó munkák;
2. az 1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:
a)
külsõ nyílászáróinak cseréje, beépítése,
b)
épület szigetelése,
c)
utcafronti kerítés felújítása;
3. ivóvízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése,
korszerûsítése;
4. esõ- és szennyvízelvezetés saját derítõvel, vagy hálózatra csatlakozással, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
korszerûsítése;
5. földgáz, távhõvezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése, korszerûsítése;
6. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése;
7. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerûsítése
(meleg víz, fûtés és elektromos áram elõállítása céljából);
8. épületek akadálymentesítése;
9. vagyonvédelmi elektronikai és hûtõberendezések, rendszer kiépítése, korszerûsítése.
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Az IKSZT megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó, földrészleten belüli kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés
1. használati térelemek beszerzése (pad, asztal, hulladékgyûjtõ és -tároló);
2. látvány térelemek beszerzése (favédõrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók,
kandeláberek);
3. fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás;
4. meglévõ és új parkok beépített öntözõrendszerének kiépítése;
5. játszótéri eszközök és használati térelemek (homokozó kialakítása, tornaeszközök, hinta, asztal, pad, ivókút, esõbeálló,
hulladékgyûjtõ) beszerzése;
6. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékû infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák;
7. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése;
8. vonalas létesítmény kiépítése, fejlesztése.

3. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
Személyhez kötõdõ kiadások:
a) munkaszerzõdés alapján kifizetett bér és járulékai;
b) munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelõ jutalom
vagy annak idõarányos része;
c) jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban
meghatározott adómentes összegig fizetett része.

4. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
Számítógépek minimális mûszaki követelményei:
1. 1,6–2,4 GHz gyorsaságú vagy többmagos processzor,
2. legalább 1GB RAM memória,
3. legalább 80 GB merevlemez,
4. monitor (legalább 17 inch képátlóval),
5. DVD író-olvasó,
6. kártyaolvasóval (min. CF és SD kártyák),
7. egér (legalább 400 dpi felbontású, infra vagy lézer egér),
8. kommunikációs eszközök (mikrofon, hangszóró, fejhallgató, webkamera),
9. jogtiszta operációs rendszer,
10. jogtiszta irodai alkalmazáscsomag,
11. jogtiszta biztonsági szoftver (vírusvédelmi),
12. jogtiszta web-szerkesztõ és grafikus szoftvercsomag (vektoros rajzoló program + képszerkesztõ).

5. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
I.

Konyhai eszközök:
1. hûtõszekrény,
2. tûzhely,
3. konyhabútor,
4. konyhai eszközök (kávéfõzõ, teafõzõ, vízforraló, mikrohullámú sütõ, melegszendvics-sütõ),
5. konyhai edények, tányérok, poharak, evõeszközök.

II.

Elektronikai eszközök:
1. rádió, MP3 lejátszó,
2. hangosító eszközök (erõsítõ, keverõpult, hangfalak),
3. mûholdas internetkapcsolathoz szükséges eszközök,
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1 db videokamera,
1 db videomagnó,
legfeljebb 6 db számítógép-munkaállomás,
hálózati kapcsolatot biztosító eszközök: router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett
teljesítménnyel, switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,
hálózati adattároló egység RAID vezérlõvel (RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal), amely fájl szerver
funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel,
IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék),
szünetmentes tápegység, tápegységek,
1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5–10 sec lapolvasási
sebességgel, magyar nyelvû szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetõséggel, valamint optikai
karakterfelismerõ modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítõ 1 db multifunkcionális készülék,
1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó,
1 db televízió,
magnó,
diktafon,
házimozi rendszer,
hordozható telefonkészülék (nem mobil telefon)
1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt),
digitális fényképezõ,
vezeték.

III.

Szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök:
1. 1 db beltéri színpad,
2. színpadvilágítás,
3. színházi függöny,
4. paraván, mobil kiállítási installációs eszközök,
5. kondicionáló gépek,
6. 1 db pingpongasztal,
7. pingpongütõk, labdák,
8. 1 db csocsóasztal,
9. 1 db billiárdasztal, ütõk, golyók,
10. 1 db pókerasztal,
11. darts táblák, darts dobók,
12. 1 db flipchart tábla,
13. 1 db vetítõvászon,
14. asztalok,
15. székek,
16. polcrendszerek,
17. egyéb bútorok,
18. olvasó lámpák,
19. zárható iratszekrény,
20. irodaszékek,
21. pelenkázóasztal.

IV.

Egyéb berendezési tárgyak, eszközök:
1. légkondicionáló, ventilátorok,
2. takarítóeszközök (porszívó, takarítógép),
3. szõnyegek, terítõk, függönyök,
4. függönykarnisok,
5. belsõ hirdetõtáblák,
6. kanapék, fotelek,
7. polcok,
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szekrények,
térelválasztó bútorok,
ruhatároló fogasok,
poroltók,
állólámpák.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához
a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (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:
A támogatás célja
1. §

Az intézkedés célja a fiatal mezõgazdasági termelõk gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának
elõmozdítása, a mezõgazdasági munkaerõ korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és
a mezõgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.
Fogalmak

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. mezõgazdasági üzem vezetõje: a gazdaság részét képezõ ingatlanok – beleértve a termõföldet is – tulajdonjogával vagy
bérleti jogával rendelkezõ, tevõleges mezõgazdasági tevékenységet végzõ egyéni vállalkozó;
2. gazdaság: a termõföld, az állatállomány, továbbá a mezõgazdasági termelõ tevékenységéhez kapcsolódó kvóták,
gépek, épületek és készletek összessége;
3. gazdaság átvétele: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához
nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló külön jogszabály alapján támogatásban részesülõ, egy vagy több
gazdálkodótól átvételre kerülõ gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok és kötelezettségek
összességének megszerzése;
4. mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl kiadott TEÁOR’03
és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról szóló 9002/2007. (SK. 3.) KSH Közlemény (a továbbiakban: TEÁOR’08) 0111–0150 és
0170 szerinti tevékenység;
5. fõtevékenység: az egyéni vállalkozói igazolványban fõtevékenységként megjelölt, 4. pont szerinti mezõgazdasági
tevékenység;
6. mûködtetési idõszak: az e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerõre emelkedését követõ évtõl
számított ötödik naptári év végéig terjedõ idõszak;
7. mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétel: a TEÁOR’08 szerinti 0111–0150 és 0170 tevékenységet folytató
gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból – kikerült termékek
értékesítésébõl származó bevételek összege;
8. EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám: napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám, amelyet
a Mezõgazdásági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban:
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenõriz;
9. termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelõi csoport;
10. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti csoport (elõzetesen elismert TÉSZ);

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 122. szám

35231

11. termelõi szervezet: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló
67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ).
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben
(a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók.
A támogatás jellege, összege
3. §

(1) A fiatal mezõgazdasági termelõ (a továbbiakban: ügyfél) e rendelet alapján a mezõgazdasági tevékenység megkezdéséhez
egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe. A támogatás kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében
nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.
(2) A támogatás összege – amennyiben az ügyfél által a kérelemben a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt üzem
mérete a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékekkel számolva eléri –
a) a 4–7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 eurónak,
b) a 7–10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 eurónak, valamint
c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak
megfelelõ forintösszeg.
(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon
kerül kifizetésre.
(4) A vállalt EUME méretet a kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített
árfolyamon kell figyelembe venni a mûködtetési idõszak egésze alatt.
A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha
a) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
b) mezõgazdasági üzem vezetõjeként elsõ alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre vagy gazdaság átvétele
történik meg;
c) az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve a 2–4. számú mellékletekben 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, továbbá azt a felsõoktatási intézmény
által kiadott igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2–4. számú mellékletekben felsorolt felsõfokú
végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett;
d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képezõ pénzügyi tervet nyújt be, és
a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér.
(2) Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása elõtt már nyújtott be
agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz.
(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, vagyis az ügyfél támogatást vehet igénybe, abban az esetben, ha
a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása címû intézkedésre nyújtott be
pályázatot, illetve az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási
kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá, vagy
b) az 5. § (1) bekezdése szerinti e támogatási kérelem benyújtási idõszak megnyílta elõtt egyéb jogcímre benyújtott
pályázatát, illetve támogatási kérelmét az arra vonatkozó döntés jogerõre emelkedése elõtt visszavonta;
c) az ügyfél kizárólag az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján nyújtott be a 2009.
évben támogatási kérelmet, és e rendelet alapján 2009. szeptember 15. és október 15. között támogatási kérelmet
nyújt be.
(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:
a) 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 alapján szervezett kötelezõ képzésen részt venni, és azt elvégezni;
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b)

a mezõgazdasági üzemet személyesen vezetni, a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtásának idõpontjától a mûködtetési idõszak végéig a mezõgazdasági tevékenységet fõtevékenységként, egyéni
vállalkozóként folytatni;
c) a mûködtetési idõszak során a gazdaság mûködésével kapcsolatos bizonylatokat megõrizni, amelyeket az MVH
ellenõrizhet;
d) az üzleti terv részét képezõ kommunikációs tervben – amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását,
használatának módját, ütemezését és a használatára tervezett nettó összeget – vállalt feladatokat a megadott
ütemezésnek megfelelõen az azt igazoló dokumentumok alapján teljesíteni;
e) az üzleti terv részét képezõ SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelõen teljesíteni;
f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét
a mûködtetési idõszak 4. évének végére legalább 4 EUME-re, illetve az üzleti tervben vállalt méretre kell növelni, és azt
fenntartani a mûködtetési idõszak végéig;
g) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a mûködtetési idõszak
4. évének végére az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a mûködtetési idõszak végéig;
h) ha az üzem mérete a mûködtetési idõszak 4. évének vége elõtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt
méretet, ettõl az idõponttól kezdõdõen a 4. naptári év végére vállalt értéket fenntartani a mûködtetési idõszak végéig;
i) a mûködtetési idõszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány
tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni
ia)
szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszerérõl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,
ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló
29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,
ic)
juh-, kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben elõírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési
kötelezettségeknek.
(5) A (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti
tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.
(6) Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert
termelõi csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoporthoz, termelõi szervezethez való csatlakozási szándékát
jelezte, köteles a mûködtetési idõszak végéig a tagságát fenntartani, illetve az üzleti tervben megnevezett termékek más
termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban mûködõ
elismert termelõi csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet tagság kialakítására és
fenntartására.
A támogatási kérelem benyújtása
5. §

(1) A támogatási kérelmet évente szeptember 15. és október 15. között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján
közleményben közzétett formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.
(2) A formanyomtatvány tartalmi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) az ügyfél szakirányú végzettségének megnevezése és azonosító száma, vagy felsõfokú végzettségének megnevezése;
d) az ügyfél által a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt üzemmérete;
e) az üzleti terv és annak részét képezõ pénzügyi terv, amelynek SFH betétlapján be kell mutatni az egyes években
megvalósítani tervezett, termékszintre lebontott termelési szerkezetet.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az ügyfél végzettségérõl szóló dokumentum hiteles másolatát, valamint
b) az 5. számú mellékletben megadott értékelési szempontokkal kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat.
(4) A támogatási kérelemhez az ügyfél szándéka szerint többletpontok igénybevétele érdekében mellékletként csatolható,
kizárólag a pontozás szempontjából figyelembe vehetõ, az ügyfél kérelmében megadott tevékenységével releváns
elismert termelõi csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet tagsági igazolás vagy tagfelvételrõl
szóló szándéknyilatkozat.
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott dokumentum esetében lehetõség van hiánypótlásra, amennyiben a benyújtott
dokumentumok nem megfelelõek, vagy a kérelem benyújtásakor az ügyfél a dokumentumokat nem nyújtotta be, de
a benyújtás szándékát a kérelem benyújtásakor jelezte.
A kérelem elbírálása
6. §

A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint rangsor állításával bírálja el az 5. számú
melléklet szerinti pontrendszer alapján végzett értékeléssel.
A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei

7. §

(1) Az ügyfél legkésõbb a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerõre emelkedését követõen másodikként megnyíló
kifizetési idõszak végéig köteles az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon, postai úton
a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A formanyomtatvány tartalmi elemei
legalább az alábbiak:
a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.
(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az elismert termelõ csoport, vagy zöldség-gyümölcs
termelõi csoport vagy termelõi szervezet tagság meglétét igazoló formanyomtatványt.
Kifizetés

8. §

(1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeit, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy
összegben fizeti ki.
(2) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet évente,
a) január 1–31.,
b) április 1–30.,
c) július 1–31.,
d) október 1–31.
között lehet benyújtani MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.
(3) Amennyiben az ügyfél eleget tett a 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának
kifizetésére – az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon – kifizetési kérelmet nyújt be,
melyre évente március 1–31. között, de legkésõbb a mûködtetési idõszak 5. évét követõ év március 1–31. között van
lehetõség.
(4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.
(5) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a gazdaság részét képezõ
termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:
a) a gazdálkodóra vonatkozó teljes földhasználati lapszemle hiteles másolatát,
b) bértartás esetén a vonatkozó szerzõdés eredeti példányát vagy hiteles másolatát,
c) állatvásárlás esetén az adásvételi szerzõdés eredeti példányát vagy hiteles másolatát és a vásárlásra vonatkozó
dokumentumokat.
Jogkövetkezmények

9. §

(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdésének b), c) valamint f)–i) pontjaiban foglaltakat, az igénybe vett
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
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(2) Az MVH a helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizheti, hogy a kérelemben, illetve a döntést követõen a határozatban foglalt
adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak. Az MVH a 4. § (4) bekezdés d)–e) pontjának teljesülése
tekintetében a mûködtetési idõszakban az ellenõrzés idõpontját megelõzõ naptári éveket is ellenõrizheti.
(3) Amennyiben
a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ naptári évtõl kezdõdõen az
üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettõl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot
meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;
b) az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követõen a támogatási határozat jogerõre emelkedését
követõ 4. naptári év végére vállalt mérettõl 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó
elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni;
c) az ügyfél az üzleti terv kommunikációs terv részében vállalt feladatok ütemezésének megfelelõ teljesítését adott évre
vonatkozóan elmulasztja, az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.
d) az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni.
Erre az esetre a (6) bekezdés nem alkalmazandó.
(4) Amennyiben
a) a támogatási kérelemben a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt üzemmérettõl történõ elmaradás az
üzemméret alacsonyabb kategóriába történõ kerülését eredményezi, úgy az ügyfél az addig igénybe vett
támogatásból – a támogatási összeg a (3) bekezdés b) pontja szerinti elmaradását követõen – 10 000 eurót köteles
visszafizetni. A levonás teljes összege nem lehet több mint az igénybe vett támogatás összege;
b) az ügyfél pénzügyi tervében a mûködtetési idõszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezõgazdasági tevékenységbõl
származó bevétel 25%-ot meghaladóan marad el, akkor az érintett év vonatkozásában az ügyfél köteles a 25%-ot
meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni.
(5) Amennyiben visszafizetési kötelezettség áll fenn, a (3) bekezdés a), b) pontja és a (4) bekezdés b) pontja alapján
meghatározott visszafizetendõ támogatás együttes összege nem haladhatja meg az igénybe vett támogatás összegét.
(6) Amennyiben az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatok (3. év végére EUME vállalása, állattenyésztés aránya, lakóhely és
gazdaság távolsága) ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor az addig kifizetett
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik.
(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy
a) a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelõ százalékát a határozat jogerõre emelkedését
követõ 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 3. naptári év végére vállalt üzemmérettõl 10%-ot meghaladóan marad
el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át
visszafizetni – erre az esetre az (6) bekezdés nem alkalmazandó –,
b) a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME értékbõl az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt
meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 15%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor
köteles a 15%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni,
c) a mûködtetési idõszak 4. évének végéig a lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja légvonalban legfeljebb
60 km sugarú körön belül található és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni.
(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. §-ban meghatározott bármelyik kötelezettségét, az ügyfél támogatáshoz való joga
megszûnik.
(9) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 8. § (3) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási valamint a 4. § (4) bekezdés
a) pontjában foglalt kötelezettségeit, úgy az ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik, valamint az ügyfelet további 5 évre
kizárja az intézkedés keretében nyújtott támogatásból, valamint az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minõsül.
(10) Az ügyfélre kiszabott összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint
meghatározott, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.
Záró rendelkezés
10. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek
esetében lehet alkalmazni.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Mezõgazdasági termeléssel összefüggõ szakképesítések
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 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

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
Kertész
Kertész- és növényvédelmi technikus
Kertészeti gépész
Kertészeti menedzserasszisztens
Lótenyésztõ
Lótenyésztõ szaktechnikus
Lovastúra-vezetõ
Méhész
Meliorációs és parképítõ gépkezelõ

A képzés szintje

Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Technikus
Szaktechnikus
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Technikus
Technikus
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
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Szakképesítés azonosító száma

26 1 8293 04 6 1 04
20 2 6140 09 9 0 03
41 5 3129 16 9 0 22
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
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

Megnevezése

Mezõ- és erdõgazdasági
rakodógépkezelõ
Mezõgazdasági (agrár)vállalkozó
Mezõgazdasági áruforgalmazó
technikus
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 talajerõ-gazdálkodási szaktechnikus
Növényvédõ és méregraktárkezelõ
Növényvédõ és öntözõ gépész
Önjárómunkagép-kezelõ
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
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Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szaktechnikus
Szaktechnikus
Technikus
Szaktechnikus
Technikus
Technikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Technikus
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

A képzés szintje

Agrárgazdasági környezetvédelmi
Szaktechnikus
szaktechnikus (alágazat megj.)
Agrárgazdasági menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
(alágazat megjelölésével)
Mezõgazdasági termékminõsítõ
Szaktechnikus
szaktechnikus

MAGYAR KÖZLÖNY

•

35237

2009. évi 122. szám

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
33 6201 01
31 6203 04
51 6201 01
51 6201 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

Megnevezése

Állattenyésztõ
Baromfi- és kisállattenyésztõ
Bor- és üdítõital-ipari technikus
Erdésztechnikus
Faiskolai szaporítóanyag-elõállító
Gazda (mezõgazdasági szakmunkás)
Juhtenyésztõ
Képesített gazda
Képesített mezõgazdasági
gazdaasszony
Lovastúra-vezetõ
Meliorációs és parképítõ
földmunkagép-kezelõ
Mezõ- és erdõgazdasági
rakodógép-kezelõ
Mezõgazdasági áruforgalmazó
technikus
Mezõgazdasági gazdaasszony
Mezõgazdasági gépjavító
Mezõgazdasági vállalkozó
Mikroszaporító
Növényvédelmi
és talajerõ-gazdálkodási szaktechnikus
Önjáróbetakarítógép-kezelõ
Sertéstenyésztõ
Szarvasmarha-tenyésztõ
Traktorvezetõ (mezõgazdasági
gépkezelõ)

A képzés szintje

Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás

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

A képzés szintje

Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás

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

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

A képzés szintje

Felsõfokú szakképesítés
Technikus
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
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Szakképesítés azonosító száma

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
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
53 6203 02
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

Megnevezése

Baromfi- és kisállattenyésztõ
szaktechnikus
Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító
technológus
Belovagló (Bereiter)
Biotermesztõ
Borász
Dísznövény- és zöldségtermesztõ
Dísznövénykertész
Dísznövénytermesztõ szaktechnikus
Dohánykertész
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
Juhtenyésztõ szaktechnikus
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

•

2009. évi 122. szám

A képzés szintje

Szaktechnikus
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Technikus
Technikus
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szaktechnikus
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szaktechnikus
Technikus
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Felsõfokú szakképesítés
Felsõfokú szakképesítés

Szaktechnikus
Technikus
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
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Szakképesítés azonosító száma

31 6206 02
55 6203 02
53 6203 04
53 6203 05
53 6207 03
31 6207 02
53 6208 01
31 6203 09
53 6203 06
33 6203 02
52 6203 02
55 6203 03
32 6206 03
51 6207 02
53 6207 05

Megnevezése

Növényvédõ és méregraktár-kezelõ
Sertéstenyésztõ és -termék-elõállító
technológus
Sertéstenyésztõ szaktechnikus
Szarvasmarha-tenyésztõ szaktechnikus
Szõlész-borász szaktechnikus
Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
Takarmányozási szaktechnikus
Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló
Törzskönyvezõ szaktechnikus
Vadász, vadtenyésztõ
Vadgazdálkodási technikus
Vadgazdálkodási technológus
Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ
Vincellér
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

A képzés szintje

Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szaktechnikus
Szaktechnikus
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Szaktechnikus
Szakmunkás
Technikus
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Technikus
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

A képzés szintje

Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Felsõfokú szakképesítés
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás

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
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

Megnevezése

Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens
Agrárkörnyezetgazda
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus
Agrárrendész
Állategészségügyi technikus
Állattenyésztési gépüzemeltetõ
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
Biomassza-elõállító
Bionövény-termesztõ

A képzés szintje

Felsõfokú szakképesítés
Technikus
Technikus
Technikus
Technikus
gépkarbantartó
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
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Szakképesítés azonosító száma

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 31 622 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
54 525 02 0010 54 01
33 622 01 0100 31 01
33 621 02 1000 00 00
55 621 02 0010 55 02
25 31 622 01 0010 31 02
31 621 01 0010 31 03
54 621 04 0010 54 01
28 31 518 20 0010 31 03
31 521 01 0010 31 02
31 521 21 0010 31 03
31 621 04 0100 31 01
31 621 04 0000 00 00
52 812 02 0000 00 00
27 31 517 19 0010 31 04
31 621 05 0000 00 00
26 31 516 21 0010 31 05
55 621 01 0010 55 04
25 31 515 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 31 514 19 0010 31 07
23 31 513 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 31 512 19 0010 31 09
54 621 04 0100 31 02
52 621 01 0100 33 01
55 621 02 0010 55 06

Megnevezése

Bor- és pezsgõgyártó technikus
Borász
Bortechnológus
Dísznövénykertész
Dohánykertész
Erdészeti növényvédõ
Erdészeti szakmunkás
Erdésztechnikus
Erdõgazda
Erdõgazdasági gépésztechnikus
Faiskolai termesztõ
Gazda
Gyógynövény- és
fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó
Gyümölcstermesztõ
Haszonállat-gondozó
Kertész és növényvédelmi technikus
Kertészeti gép kezelõ
Kertészeti gépszerelõ, gépjavító
Kertészeti gépüzemeltetõ,
gépkarbantartó
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
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A képzés szintje

Technikus
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Felsõfokú szakképesítés
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
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Szakképesítés azonosító száma

21 31 511 21 0010 31 10
55 621 02 0010 55 07
33 622 01 0100 31 04
24 31 622 01 0010 31 03
54 625 01 0100 31 01
54 625 01 0000 00 00
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 31 622 01 0010 31 04

Megnevezése

Önjáró betakarítógép kezelõje
Sertéstenyésztõ és
sertéstermék-elõállító technológus
Szabadföldi dísznövénytermesztõ
Szõlõtermesztõ
Vadász, vadtenyésztõ
Vadgazdálkodási technikus
Vadgazdálkodási technológus
Vetõmagtermesztõ
Vidékfejlesztési technikus
Vincellér
Zöldségtermesztõ

A képzés szintje

Szakmunkás
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Szakmunkás
Szakmunkás
Technikus
Felsõfokú szakképesítés
Szakmunkás
Technikus
Technikus
Szakmunkás

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

A képzés szintje

Az elbíráláshoz szükséges a
bizonyítvány, mert ha
Érettségi-képesítõ bizonyítványba
került ez a megnevezés, akkor
technikus-szint, ha
szakmunkás-bizonyítványba, akkor
abban az esetben szakmunkás szint

Technikus
Technikus
Technikus
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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

A képzés szintje

Az elbíráláshoz szükséges a
bizonyítvány, mert ha
Érettségi-képesítõ bizonyítványba
került ez a megnevezés, akkor
technikus-szint, ha
szakmunkás-bizonyítványba, akkor
abban az esetben szakmunkás szint

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

313-4

Megnevezése

Gépszerelõ és karbantartó
(mezõgazdasági gépszerelõ)
Általános tenyésztõ
Erjedésipari termékgyártó (borász)

1809
1913-1

31-100
31-300
51-0100
51-0200
51-0300
51-0400
61-0102
71-0200

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)

A képzés szintje

Az elbíráláshoz szükséges a
bizonyítvány, mert ha
Érettségi-képesítõ bizonyítványba
került ez a megnevezés, akkor
technikusszint, ha
szakmunkás-bizonyítványba, akkor
abban az esetben szakmunkás szint
Technikus
Technikus
Technikus
Technikus
Technikus
Technikus
Technikus
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
Szarvasmarha-tenyésztõ
Dísznövénykertész

A képzés szintje

Az elbíráláshoz szükséges a
bizonyítvány, mert ha
Érettségi-képesítõ bizonyítványba
került ez a megnevezés, akkor
technikus-szint, ha
szakmunkás-bizonyítványba, akkor
abban az esetben szakmunkás szint
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2. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyetemi agrárvégzettségek

Végzettségi szint: egyetem
Okleveles agrármérnök, vagy mezõgazdasági agrármérnök, vagy üzemszervezõ agrármérnök, vagy vállalatgazdasági
agrármérnök
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezet- és tájgazdálkodási mérnök
Okleveles kertészmérnök
Okleveles gazdasági agrármérnök
Okleveles agrárkémikus agrármérnök
Okleveles élelmiszer minõségbiztosító agrármérnök
Okleveles vidékfejlesztõ agrármérnök
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Okleveles agrármérnök
Okleveles kertészmérnök
Okleveles természetvédelmi mérnök
Okleveles állattenyésztõ mérnök
Okleveles vidékfejlesztõ agrármérnök
Okleveles növénytermesztõ mérnök
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

3. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Fõiskolai agrárvégzettségek

Végzettségi szint: fõiskola
Kertészmérnök, vagy kertész üzemmérnök
Agrármérnök
Állattenyésztõ mérnök, vagy állattenyésztési mérnök, vagy állattenyésztési üzemszervezési mérnök, vagy állattenyésztõ
üzemmérnök, vagy általános állattenyésztési mérnök, baromfi- és egyéb kisállattenyésztõ mérnök
Növénytermesztési mérnök, vagy növénytermesztési üzemmérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnök
Meliorációs mérnök, vagy meliorációs üzemmérnök, vagy öntözéses üzemmérnök
Tájgazdálkodási mérnök
Természetvédelmi mérnök
Vidékfejlesztési agrármérnök
Mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnök
Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Szakigazgatási agrármérnök
Kertészmérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Természetvédelmi mérnök
Állattenyésztõ mérnök
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Mezõgazdasági mérnök, vagy mezõgazdasági üzemmérnök
Mezõgazdasági szakoktató
Növénytermesztõ mérnök

4. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyéb végzettségek

Végzettségi szint: fõiskola
Élelmiszer-technológus mérnök, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnök, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnök
Mezõgazdasági gépészmérnök, vagy mezõgazdasági gépész üzemmérnök
Élelmiszer-ipari gépészmérnök, vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnök
Vadgazda, vagy vadgazda mérnök
Vállalkozó menedzser, vagy élelmiszer vállalkozó menedzser
Agrármenedzser
Végzettségi szint: egyetem
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
Okleveles erdõmérnök
Állatorvos, vagy állatorvos doktor
Okleveles növényorvos
Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
Erdõmérnök
Vadgazda mérnök
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Okleveles mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök
Okleveles növényorvos
Okleveles vadgazda mérnök
Állatorvos doktor
Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
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5. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenõrzés módja

Szakmai szempontok
Szakképzettség
A 2. számú melléklet szerinti Végzettséget igazoló okirat
egyetemi végzettségek
hiteles másolat alapján
A 3. számú melléklet szerinti
fõiskolai végzettségek
Az 1. számú mellékletben
meghatározott felsõfokú
szakképesítés vagy
technikusi szakképzettség és
a 4. számú melléklet szerinti
végzettségek
EUME cél 3. év végéig
– 71–80%-ban vállalja
Az üzleti terv részét képezõ
történõ teljesítésének
– 81–90%-ban vállalja
SFH-tábla alapján
vállalása
– 91–100%-ban vállalja
Állattenyésztés arányának
a mûködtetési idõszak
Az üzleti terv részét képezõ
vállalása
4. évére vállalt EUME értékbõl SFH-tábla alapján
50% vagy azt meghaladó
részarány
A kérelemben megadott tevékenységgel releváns elismert MVH által közzétett
termelõi csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport formanyomtatványon
vagy termelõi szervezet tagsági igazolás vagy azokhoz való benyújtott elismert termelõi
csatlakozási szándék
csoport által, vagy
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport vagy termelõi
szervezet által kiadott
tagsági igazolás vagy
tagfelvételrõl szóló
szándéknyilatkozat alapján
A mûködtetési idõszak 4. évének végéig az ügyfél
Fõlapon tett nyilatkozat
lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja
alapján
legfeljebb 60 km sugarú körön belül található
Összesen:
Horizontális szempontok
Kérelmezõ életkora (Kérelem 18–24 év
benyújtásakor már betöltött 25–29 év
életév alapján)
30–34 év
35-40 év
Nõ
Fogyatékkal élõ
Roma származású
Az ügyfél lakóhelye a
Hátrányos helyzetû
A Vhr. 3. § 14. pontja szerint
kérelembenyújtást
településen van
megelõzõen legalább 1 éve olyan településen található, A kérelembenyújtási idõszak
ahol 1– 3000 fõ közötti a
elsõ napján érvényes KSH
lakosság száma
adatok alapján
olyan településen található,
ahol 3001–10 000 fõ közötti
a lakosság száma
Összesen:

Maximális pontszám

16 pont
10 pont
6 pont

3 pont
5 pont
8 pont
9 pont

8 pont

11 pont

max. 52 pont
7 pont
10 pont
5 pont
0 pont
2 pont
1 pont
1 pont
5 pont
4 pont

2 pont

max. 23 pont
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Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenõrzés módja

Pénzügyi terv
A vállalkozás pénzügyi
Áfa megfelelõ számítása (áfakörtõl függõen)
Munkabér
tervének koherenciája
Pénzügyi terv
Termelési érték
Pénzügyi tábla adatainak
Anyagjellegû ráfordítások
valóságtartalom vizsgálata
referenciaadatokkal történõ
Befektetett eszközök értéke összevetése a mûködtetés
Munkaerõ-felhasználás
alatt
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata
Összesen:
Üzleti terv
I. Vezetõi összefoglaló
II. Támogatás-igénylõ bemutatása
III. Piacelemzés és értékesítés
IV. Termelés
V. Szervezet, emberi erõforrások
VI. Tevékenységfejlesztések bemutatása
VII. Kommunikációs terv
VIII. A vállalkozás társadalmi felelõsségvállalása
Összesen:
MINDÖSSZESEN:
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Maximális pontszám

2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
4 pont
max. 30 pont
2 pont
7 pont
13 pont
9 pont
6 pont
18 pont
5 pont
5 pont
max. 65 pont
max. 170 pont

6. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás
Kód

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D09E
D09F
D09G
D10
D11
D12
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31

Megnevezés

Közönséges búza és tönköly
Durum búza
Rozs
Árpa
Zab
Szemeskukorica
Rizs
Egyéb gabonafélék
Száraz hüvelyesek összesen
Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt
Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó,
bükkönyfélék
Száraz hüvelyesek, egyéb
Burgonya
Cukorrépa
Takarmánygyökerek és -káposzták
Dohány
Komló
Gyapot
Káposztarepce és réparepce
Napraforgó
Szója
Olajlen
Egyéb olajosmagvú növények
Rostlen

Mértékegység

SFH

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

127 223
108 835
82 926
107 639
91 764
172 473
155 984
101 618
163 928
163 676
137 791

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

115 229
853 313
365 787
94 730
725 117
749 691
–
115 866
135 618
119 333
99 210
112 743
83 634

MAGYAR KÖZLÖNY

Kód

D32
D33
D34
D35
D14A
D14B
D15
D16
D17
D18
D18A
D18B
D18B1
D18B3
D19
D20
D21
D22
E
F
F01
F02
G01
G01A
G01B
G01C
G02
G03
G03A
G03B
G04
G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G06
G07
I01
I02
J01
J02
J02A
J02B
J03
J04
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Megnevezés

Mértékegység

Rostkender
Egyéb rostnövények
Illóolaj-, gyógy- és fûszernövények
Egyéb ipari növények, egyéb
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és
alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és
alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)
Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Takarmánynövények, összesen
Takarmánynövények – idõszaki gyep
Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok
összesen
Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok,
silókukorica
Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok,
egyéb
Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)
Egyéb szántóföldi növények
Parlag, ugar támogatás nélkül
Parlag, ugar támogatással (set-aside)
Konyhakert
Állandó rét és legelõ összesen
Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelõ)
Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelõ)
Gyümölcsültetvények, összesen
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss
Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények
Olajfa ültetvények – étkezési olíva
Olajfa ültetvények – olajtermelésre
Szõlõültetvények, összesen
Minõségi borszõlõ ültetvények
Egyéb borszõlõ ültetvények
Csemegeszõlõ ültetvények
Mazsolaszõlõ ültetvények
Faiskolák
Egyéb ültetvények
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti
ültetvények
Másodvetésû növények összesen
Gomba
Lófélék
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nõivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, nõivarú

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

SFH

191 475
–
403 536
67 095
505 736

Ft/ha

627 796

Ft/ha

10 802 990

Ft/ha

5 435 819

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

19 109 790
116 390
49 551
125 145

Ft/ha

182 688

Ft/ha

98 082

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

112 677
102 936
–
–
799 108
47 697
52 529
46 558
583 157
583 157
–
283 088
–
–
–
–
403 839
452 433
354 800
445 607
–
1 954 306
–
9 702 008

Ft/ha
Ft/100 m2
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

326 824
1 502 860
49 722
16 116
24 443
13 419
30 246
18 776
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J05
J06
J07
J08
J09
J09A
J09B
J10
J10A
J10B
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J16A
J16B
J16C
J16D
J17
J18
V01
V02
V03

Megnevezés

Kétéves és idõsebb szarvasmarha, hímivarú
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, üszõ
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, tejhasznú tehén
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, egyéb tehén
Juh, összesen
Juh, tenyész nõivarú (anyajuh)
Juh, egyéb
Kecske, összesen
Kecske, tenyész nõivarú (anyakecske)
Kecske, egyéb
Sertés, malacok 20 kg alatt
Sertés, tenyészkoca 50 kg felett
Sertés, egyéb
Pecsenyecsirke
Tojótyúk
Egyéb baromfi (összesen)
Pulyka
Kacsa
Liba
Egyéb baromfi
Nyúl (tenyész nõivarú) (anyanyúl)
Méhcsaládok száma
Vaddisznó
Dámszarvas
Gímszarvas

Mértékegység

Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/állat
Ft/kaptár
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
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SFH

36 665
16 354
275 526
16 103
5 202
4 375
7 545
12 906
17 551
9 330
3 272
50 708
13 928
46 247
143 041
154 158
135 039
148 441
206 929
143 305
12 445
14 298
68 056*
59 025*
130 575*

* Egyedi adatgyûjtés alapján

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 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. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági
üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„i) közösségi beruházás: olyan e rendelet 3. § bb), illetve cb) pontja alapján megvalósítható beruházás (új építésû, vagy
felújítani kívánt közösségi létesítmény, meliorációs tevékenység), ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi
létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul;”
(2) Az R. 2. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„l) mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §
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12. pontjában meghatározott termelõ, továbbá az alapító okirat szerint öntözési szolgáltatási igények kielégítésére
létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet, kivéve nonprofit gazdasági társaság.
(3) Az R. 2. §-ának n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„n) megvalósítási hely: az az egyedileg azonosítható (névvel ellátott) vonalas létesítmény, tározó, egy vagy több helyrajzi
számon szereplõ összefüggõ földterület, amelynek részén vagy egészén a beruházás megvalósul, beleértve az öntözéssel
érintett területet is;”
(4) Az R. 2. §-a a következõ q) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„q) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott csoport;”
(5) Az R. 2. §-a a következõ r) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„r) öntözéssel érintett terület: olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési
technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelmûen lehatárolható.”
2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az alábbi célterületeken történõ, az 1. számú
mellékletben meghatározott tevékenységek megvalósításához:
a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre (1. célterület). Az 1. célterületen
belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok
megelõzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg;
b) az öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:
ba) az üzemen belüli, építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),
bb) a közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);
c) a melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:
ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),
cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).
(2) Rétegvízbõl történõ öntözõvíznyerésre alapuló öntözési beruházások esetén csak a víz- és energiatakarékos
mikroöntözési technológiákat tartalmazó fejlesztések támogathatók.”

3. §

Az R. 4. §-ának (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Támogatás a 3. § a) pontban meghatározott célterület esetén erdõterületen megvalósuló fejlesztésre is irányulhat, a 3. §
b) és c) pontjaiban meghatározott célterületek esetén a támogatás erdõterület öntözésére, meliorációjára nem irányulhat.
(3) A 3. § ba) és ca) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe
a) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
b) a termelõi csoport;
c) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport;
d) a nonprofit gazdasági társaság.
(4) A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:
a) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
b) a nonprofit gazdasági társaság;
c) a vízgazdálkodási társulat.
(5) A 3. § cb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:
a) a nonprofit gazdasági társaság;
b) a termelõi csoport;
c) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport.”

4. §

Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfél vagy annak alkalmazottja köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a 2.1 és
3.1 célterületre benyújtott kérelmek esetében, e célterületek tárgyában szervezett kötelezõ képzésen részt venni az utolsó
kifizetési kérelem benyújtása elõtt.”
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5. §

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alapján igényelhetõ támogatás összege támogatási kérelem benyújtási idõszakonként:]
„b) 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak
megfelelõ forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási
határértékek figyelembevételével:
ba) lineár- és körforgó öntözõ technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb
1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72 000 eurónak megfelelõ forint,
2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 2400 eurónak megfelelõ forint/ha,
bb) csévélõdobos öntözõ technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb
1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36 000 eurónak megfelelõ forint,
2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 1200 eurónak megfelelõ forint/ha,
bc) mikroöntözéses technológiára irányuló támogatásigénylés esetén legfeljebb
1. szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb 1600 eurónak megfelelõ forint/ha,
2. ültetvényöntözésnél legfeljebb 2400 eurónak megfelelõ forint/ha,
3. üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3200 eurónak megfelelõ forint/ha;
c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak
megfelelõ forint, de legfeljebb 8 millió eurónak megfelelõ forint.”
(2) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alapján igényelhetõ támogatás mértéke:]
„f) a (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérõ támogatási intenzitások kerülnek
megállapításra, célterületenként egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.”
(3) Az R. 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés ba)–bc) alpontjai esetében, amennyiben az ügyfél egy öntözéssel érintett területen többféle öntözési
technológiát alkalmaz, akkor az öntözéssel érintett területre vonatkozóan az alkalmazott technológiákra külön-külön
kiszámított támogatási összegek közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni.”
(4) Az R. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A támogatás forrása:
a) a 3. § b) pontjának ba) alpontjában és a c) pontjának ca) alpontjában meghatározott célterületek esetében az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Mezõgazdasági üzemek korszerûsítése” intézkedéshez rendelt keretösszeg;
b) 3. § a) pontjában, b) pontjának bb) alpontjában és a c) pontjának cb) alpontjában meghatározott célterületek esetében
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „A mezõgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez
kapcsolódó infrastruktúra” intézkedéshez rendelt keretösszeg.”

6. §

Az R. 7. §-ának (1)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet évente november 1–30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon, postai úton az MVH-hoz.
(2) A támogatási kérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok:
a) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén
aa) a mûködtetési terv, amennyiben a támogatásra jogosult vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, nonprofit gazdasági
társaság, és a rendelet 3. § bb) pontja szerinti tevékenység megvalósítása esetén az alapító okirat szerint öntözési
szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet,
ab) a jogcímre vonatkozó üzleti terv, amennyiben a kérelmet benyújtó az aa) pontban fel nem sorolt egyéb ügyfél;
b) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti, helyrajzi számos hálóval
ellátott egyedi blokktérkép, amelyen jól láthatóan be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet
(határvonalakat, helyrajzi számokat);
c) engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési terv hiteles másolata vagy nem engedélyköteles beruházás esetén
a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkezõ terv hiteles másolata;
d) önkormányzat ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselõ-testületének a kérelemben foglalt beruházás
megvalósításáról szóló határozat kivonatának hiteles másolata;
e) vízgazdálkodási társulat esetén a beruházással érintett tagok adatait is tartalmazó hatályos létesítõ okirat hiteles
másolata;
f) az öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet ügyfél esetén az alapító
okirat hiteles másolata, valamint az öntözõvíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedély hiteles másolata.
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(3) A támogatási kérelemhez a 3. § a) pontjában meghatározott célterület (1. célterület) esetén mellékelni kell az alábbi
okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén
aa) új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévõ vízilétesítményre kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben
meghatározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerõs létesítési vízjogi engedélyt;
ab) meglévõ vízilétesítményre kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történõ felújítás,
rekonstrukció esetében a jogerõs üzemeltetési vízjogi engedélyt;
b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság
nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles.
(4) A támogatási kérelemhez a 3. § ba) és bb) pontjaiban megjelölt célterületek (2.1. és 2.2. célterületek) esetén csatolni kell
az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint
aa) engedélyköteles beruházás esetén
1. a jogerõs létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a vízkészletek
rendelkezésre állását illetõen;
2. meglévõ vízilétesítményre kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történõ felújítás,
rekonstrukció esetében a jogerõs üzemeltetési vízjogi engedélyt;
ab) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;
b) a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint
ba) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek
hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles;
bb) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint
hatósági engedély nem szükséges.
(5) A támogatási kérelemhez a 3. § c) pontjaiban megjelölt célterületek (3.1. és 3.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi
okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint
aa) engedélyköteles beruházás esetén
1. a jogerõs létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a felesleges vizek
befogadásáról;
2. meglévõ vízilétesítményre kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történõ felújítás,
rekonstrukció esetében a jogerõs üzemeltetési vízjogi engedélyt;
ab) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;
b) a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint
ba) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek
hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles;
bb) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint
hatósági engedély nem szükséges.”
7. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A kifizetési kérelmet
a) a 2009. évben
aa) július 1–31.,
ab) november 16–december 15.;
b) a 2010. évtõl kezdõdõen évente
ba) július 1–31.,
bb) november 1–30.
közötti idõszakokban lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek)
– amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerültek benyújtásra –
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén a jogerõs létesítési vízjogi
engedély hiteles másolatát,
b) a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység
esetén a talajvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát.
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(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) a jogerõs üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát, amennyiben az a támogatási kérelemhez nem került
benyújtásra,
b) az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésen való részvételrõl szóló igazolást.”
8. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. kiegészül e rendelet 3. számú mellékletében szereplõ 4. számú melléklettel.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 7. §-a (3) bekezdésének f) és g) pontja.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai
(A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)
Segédlet struktúra
Tevékenység kódja

1.
1.1.
1.1.1.

11040
11050
11231

Normál vezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
6,1–12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
12,1–18,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
18,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettõl
Magasvezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
6,1–12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
12,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettõl

7 200
13 500
18 000
27 000

Ft/fm

10 800
27 000
35 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 bõvítés utáni szelvényterület
6,1–12,0 m2 bõvítés utáni szelvényterület
12,1–18,0 m2 bõvítés utáni szelvényterület
18,1 m2 bõvítés utáni szelvényterülettõl

6 030
11 340
15 120
19 510

Ft/fm

5 040
9 450
12 600
15 000

Ft/fm

16 650
5 670
4 050

Ft/m2

Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás
11090
11100
11110
11233

1.1.4.

Kiadás mértékegysége

Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése
11060
11070
11080
11232

1.1.3.

Maximális elszámolható kiadás

A) 1. célterület: A vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem
Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbõvítése, felújítása
Földmedrû csatornák építése, kapacitásbõvítése, felújítása
Csatorna, kisvízfolyás mederépítése
11010
11020
11030
11229

1.1.2.

Tevékenység megnevezése

1,0–6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
6,1–12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
12,1–18,0 m2 engedély szerinti szelvényterület
18,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettõl

Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása
11120
11130
11140

Monolit beton
Burkolatépítés 40 × 40 × 10 cm-es mederlappal
Burkolatépítés 40 × 40 × 5 cm-es mederlappal
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1.2.
1.2.1.

•

Meglévõ földmedrû csatornák burkolása
Elõregyártott mederlap burkolattal
11150
11160
11234
11170
11180
11190
11235

1.2.2.

11220
11230
11240
11237

11320
11330
11239

Ft/fm

Magasvezetésû
1,01–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,1–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

47 835
72 720
101 300

Ft/fm

29 790
43 200
57 600
72 900

Ft/fm

Magasvezetésû
1,01–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

23 040
28 800

Ft/fm

1,1–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

48 000
60 000
155 000

Ft/fm

Magasvezetésû
1,1–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,01 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,01–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

86 400
142 830
178 010

Ft/fm

52 200
73 125
119 240

Ft/fm

56 025
99 495

Ft/fm

31 950
47 250

Ft/fm

25 200
32 850

Ft/fm

Monolit (helyszíni) beton burkolattal
11340
11350
11360
11370

1.3.1.3.

50 040
69 075
99 225
122 600

Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitásbõvítése
Burkolt csatornák építése
Elõre gyártott mederlap burkolattal
11300
11310
11238

1.3.1.2.

Ft/fm

Elõregyártott elemmel
11270
11280
11290

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

75 600
116 010
135 600

Fólia burkolattal
11250
11260

1.2.4.

Magasvezetésû
1,01–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,1–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

Monolit (helyszíni) beton burkolattal
11200
11210
11236

1.2.3.
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Magasvezetésû
1,1–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

Fólia burkolattal
11380
11390

Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
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48 060
67 320
96 300

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

23 220
30 240

Ft/fm

38 160
50 490
115 110

Ft/fm

43 300
75 800

Ft/fm

72 900
127 600

Ft/fm

36 743
54 338
72 450

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

60 030
84 105
120 330

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

28 980
37 800

Ft/fm

47 610
63 135
143 865

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

Fólia burkolattal
11670
11680

1.3.3.4.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

Elõregyártott burkolólappal
11640
11650
11660

1.3.3.3.

Ft/fm

Burkolt csatornák kapacitásbõvítése
Helyszíni beton burkolattal
11610
11620
11630

1.3.3.2.

29 430
43 470
57 960

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

Betonba rakott terméskõ burkolat
11590
11600

1.3.3.
1.3.3.1.

Ft/fm

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
11570
11580

1.3.2.6.

97 200
170 100

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

Elõregyártott elemmel
11540
11550
11560

1.3.2.5.

Ft/fm

Fólia burkolattal
11520
11530

1.3.2.4.

57 750
101 050

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

Elõregyártott mederlap burkolattal
11490
11500
11510

1.3.2.3.

Ft/fm

Burkolt csatornák felújítása
Helyszíni monolit betonburkolattal
11460
11470
11480

1.3.2.2.

50 850
64 900
175 000

Betonba rakott terméskõ burkolat
11440
11450

1.3.2.
1.3.2.1.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
11420
11430

1.3.1.6.
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Elõregyártott elemmel
11400
11410
11241

1.3.1.5.

•

Elõregyártott elemmel
11690
11700
11710

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
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1.3.3.5.

•

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
11720
11730

1.3.3.6.

11890
11900
11910

Ft/db

NÁ 40 cm
NÁ 60 cm
NÁ 80 cm
NÁ 100 cm

247 500
378 000
522 000
585 000

Ft/db

Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal

23 400

db

Fenéklépcsõ
Surrantó

19 800
13 500

Ft/m2

Hordalékfogó mûtárgy (monolit), energiatörõ-hordalékfogó bukó
(monolit + mederlap)
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

124 200

Ft/fm

450 000
1 080 000
2 250 000

Ft/db

1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet
2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

414 000
1 260 000

Ft/db

1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet
2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

270 000
765 000

Ft/db

Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése
11960
11970
11980
11990

2.2.4.

576 000
819 000
1 224 000

Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása
11940
11950

2.2.3.

NÁ 600 mm
NÁ 800 mm
100 × 100 × 100 keretelem

Mûtárgyak létesítése és felújítása
Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése
11920
11930

2.2.2.

Ft/fm

Hordalékfogók, uszadék fogók építés
11880

2.2.
2.2.1.

77 800
136 100

Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
11860
11870

2.1.5.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése
11850

2.1.4.

Ft/fm

Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
11800
11810
11820
11830

2.1.3.

46 200
80 900

Kismûtárgyak építése és felújítása
Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása
Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése
11770
11780
11790

2.1.2.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

Betonba rakott terméskõ burkolat
11740
11750

2.
2.1.
2.1.1.
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Tiltós mûtárgy
0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Ft/db
1 152 000
2 340 000
3 744 000
5 670 000

Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása
11101
11102
11103
11104

Tiltós mûtárgy
0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Ft/db
702 000
1 404 000
2 250 000
3 420 000
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2.3.1.
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11107
11108
11109
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117

11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11131

Ft/fm
Ft/db

49 500
84 600

Ft/fm
Ft/db

64 800
120 600

Ft/fm
Ft/db

115 200
144 000

Ft/fm
Ft/db

123 300
150 300

Ft/fm
Ft/db

164 700
162 000

Ft/fm
Ft/db

100 × 100 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
130 × 130 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
150 × 150 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
200 × 200 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
130 × 130 ikerelem/támfal
Keretelem
Támfal
150 × 150 ikerelem/támfal
Keretelem
Támfal

145 000
200 000

Ft/fm
Ft/db

172 000
210 000

Ft/fm
Ft/db

195 000
301 000

Ft/fm
Ft/db

288 000
365 000

Ft/fm
Ft/db

282 000
255 000

Ft/fm
Ft/db

315 000
326 000

Ft/fm
Ft/db

NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat
NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat
NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat
100 × 100 × 100 keretelem + 80 m2 burkolat

342 000
504 000
702 765
1 525 590

Ft/db

59 134
34 000

Ft/fm

7 500

Ft/fm

Kismûtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése
Szádfal építése, bontása
11136
11137

2.4.2.

28 800
62 100

Áteresz 12 m hosszban burkolattal
11132
11133
11134
11135

2.4.
2.4.1.

NÁ 60 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 80 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 100 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 120 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 140 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 160 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej

Keretelem támfallal
11118
11119

2.3.3.
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Átereszek létesítése
Csõ elõ- és utófejjel
11105
11106

2.3.2.

•

Szádfal építés, bontás úszógátról
Szádfal építés, bontás partról

Szádfalsorok közötti földfeltöltés
11138

Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörítéssel,
bontással
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3.
3.1.
3.1.1.

•

Tározók építése és felújítása
Tározó építés elõ- és utómunkálatai, földmunkái, mûtárgy építése
Síkvidéki (körtöltéses) tározók
11139

3.1.2.

11147
11148

11154
11155

Ft/fm

306 000
198 000

0–100 000 m3 tározókapacitás között
100 001–500 000 m3 tározókapacitás között
500 001 m3 fölötti tározókapacitás

81 Ft/tározott m3
72
63

Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel fõmeder burkolásával
a torkolatnál
Leürítõ mûtárgy NÁ 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)
Leürítõ mûtárgy NÁ 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

21 600

Ft/fm

183 600
118 800

Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3 /fm+mûtárgy

81 000

Ft/ha

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

19 800 000
25 200 000
46 800 000
61 200 000

Ft/db

Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)
11162
11163
11164
11165

4.2.
4.2.1.

36 000

Szivattyútelepek építése, kapacitásbõvítése és felújítása
Szivattyútelepek építése
Diesel üzemû szivattyúval
11157
11158
11159
11161

4.1.2.

Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder burkolásával
a torkolatnál
Leürítõ mûtárgy NÁ 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)
Leürítõ mûtárgy NÁ 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

Idõszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elõ- és utómunkái
11156

4.
4.1.
4.1.1.

540 Ft/tározott m3
270
135
117
100

Tározó mûtárgyainak felújítása
11153

3.3.

0–100 000 m3 tározókapacitás
100 001–200 000 m3 tározókapacitás
200 001–300 000 m3 tározókapacitás
300 001–500 000 m3 tározókapacitás
500 001 m3 fölötti tározókapacitás

Tározó felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
Tározótér felújítása
11149
11151
11152

3.2.2.

450 Ft/tározott m3

Tározó mûtárgyainak építése
11146

3.2.
3.2.1.

Alapterülettõl függetlenül

Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók
11141
11142
11143
11144
11145

3.1.3.
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0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

32 400 000
46 800 000
54 000 000
64 800 000

Ft/db

10 800 000
36 000 000
46 000 000

Ft/db

Szivattyútelepek kapacitásbõvítése
Diesel üzemû szivattyúval
11166
11167
11168

0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra
1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra
2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra

35258
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7.

Ft/db

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

20 700 000
30 780 000
32 400 000
38 880 000

Ft/db

Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

23 634 000
39 492 000
50 904 000
65 106 000

Ft/db

Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

18 837 000
31 419 000
39 645 000
51 642 000

Ft/db

Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

12 015 000
20 520 000
26 433 000
34 200 000

Ft/db

Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)
11213

Szivattyútelepi vezérlõegység

11214
11215

Központi irányítóegység
Automata meteorológiai állomás

2 800 000 Ft/szivattyú
telep
2 800 000 Ft/központ
580 000 Ft/darab

Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)
11209
11211
11212

9.
9.1.
9.1.1.

11 880 000
15 120 000
28 080 000
36 720 000

Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása
11225
11226
11227
11228

6.

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitásbõvítése
11221
11222
11223
11224

5.3.

Ft/db

Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitásbõvítése és felújítása
Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése
11216
11217
11218
11219

5.2.

7 650 000
11 250 000
26 100 000

Elektromos üzemû szivattyúval
11177
11178
11179
11181

5.
5.1.

0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra
1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra
2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra

Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
Diesel üzemû szivattyúval
11173
11174
11175
11176

4.3.2.
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Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)
11169
11171
11172

4.3.
4.3.1.

•

0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval
501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval
1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval

3 120
4 600
12 500

Ft/üó

B) 2. célterület: Öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése
I) 2.1. célterület
Üzemi öntözés-fejlesztés
Vízkivételi mûvek létesítése, kapacitásbõvítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
Vízkivételi mûvek létesítése
21880
21890
21910
21920

Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

23 634 000
39 492 000
50 904 000
65 106 000

Ft/db

MAGYAR KÖZLÖNY

9.1.2.

•

Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitásbõvítése, a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitáson
túli mértékû kapacitásnövelés
21930
21940
21950
21960

9.1.3.

Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es
korszerûségi mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint

450 Ft/tározott m3

Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint

540 Ft/tározott m3

Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint

81 Ft/tározott m3

0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással
500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással
5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással

10 000
9 000
8 500

Ft/m3

7 200
13 500
18 000
27 000

Ft/fm

10 800
27 000
35 000

Ft/fm

5 040
9 450
12 600
15 000

Ft/fm

Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, medrek, mûtárgyak)
Földmedrû csatornák építése
21240
21250
21260
21902
21270
21280
21903

9.3.2.

Ft/db

Szigetelt tározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz)
Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a.
21780
21790
21801

9.3.
9.3.1.

20 700 000
30 780 000
32 400 000
38 880 000

Víztározó felújítása
21108

9.2.3.

0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók
21103

9.2.2.

Ft/db

Tározók létesítése és felújítása
Víztározó létesítése
Síkvidéki (körtöltéses) tározók
21102

9.2.1.2.

18 837 000
31 419 000
39 645 000
51 642 000

Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben valósul meg)
21901

9.2.
9.2.1.
9.2.1.1.

Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitással
21970
21980
21990
21101

9.1.4.

35259
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Normál vezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl
Magasvezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Földmedrû csatornák felújítása
21290
21300
21310
21904

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

35260

9.3.3.
9.3.3.1.
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21340
21350
21906

21380
21390
21908

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

56 025
99 495
125 000

Ft/fm

31 950
47 250
60 000

Ft/fm

Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

25 200
32 850
40 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

41 400
54 900
175 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

57 750
101 050
128 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

97 200
170 100
200 000

Ft/fm

75 600
116 010
135 600

Ft/fm

50 040
69 075
99 225
122 600

Ft/fm

47 835
72 720
101 300

Ft/fm

Meglévõ földmedrû csatornák burkolása
Elõregyártott mederlap burkolattal
21480
21490
21914
21500
21510
21520
21915

9.3.4.2.

Ft/fm

Betonba rakott terméskõ burkolat
21460
21470
21913

9.3.4.
9.3.4.1.

52 200
73 125
119 240

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
21440
21450
21912

9.3.3.6.

Ft/fm

Elõregyártott elemmel
21420
21430
21911

9.3.3.5.

86 400
142 830
178 010

Fólia burkolattal
21400
21410
21909

9.3.3.4.

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,1–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Monolit (helyszíni) beton burkolattal
21360
21370
21907

9.3.3.3.
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Burkolt csatornák építése
Elõre gyártott mederlap burkolattal
21320
21330
21905

9.3.3.2.

•

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1 –12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

Monolit (helyszíni) beton burkolattal
21530
21540
21916

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

MAGYAR KÖZLÖNY

•

21550
21560
21570
21917
9.3.4.3.

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

48 060
67 320
96 300

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

23 220
30 240

Ft/fm

38 160
50 490
115 110

Ft/fm

43 300
75 800

Ft/fm

72 900
127 600

Ft/fm

414 000
1 260 000

Ft/db

270 000
765 000

Ft/db

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet
2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása
21114
21115

9.3.6.3

29 430
43 470
57 960

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

Mûtárgyak létesítése és felújítása
Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése
21112
21113

9.3.6.2.

Ft/fm

Betonba rakott terméskõ burkolat
21760
21770

9.3.6.
9.3.6.1.

39 240
50 850
119 700
140 000

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
21740
21750

9.3.5.6.

Ft/fm

Elõregyártott elemmel
21710
21720
21730

9.3.5.5.

23 040
28 800
36 000

Fólia burkolattal
21690
21700

9.3.5.4.

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Elõregyártott mederlap burkolattal
21660
21670
21680

9.3.5.3.

Ft/fm

Burkolt csatornák felújítása
Helyszíni monolit betonburkolattal
21630
21640
21650

9.3.5.2.

29 790
43 200
57 600
72 900

Elõregyártott elemmel
21600
21610
21620
21919

9.3.5.
9.3.5.1.

Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

Fólia burkolattal
21580
21590
21918

9.3.4.4.
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1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet
2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése
21116
21117
21118
21119

Tiltós mûtárgy
0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Ft/db
1 152 000
2 340 000
3 744 000
5 670 000

35262

9.3.6.4
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21127
21128
21129
21131
21132
21133
21134
21135
21136
21137
21138
21139
21141
21142
21143
21144
21145
21146
21147
21148
21149
21151

Ft/db
702 000
1 404 000
2 250 000
3 420 000

NÁ 60 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 80 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 100 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 120 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 140 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 160 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
100 × 100 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
130 × 130 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
150 × 150 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
200 × 200 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
130 × 130 ikerelem/támfal
Keretelem
Támfal
150 × 150 ikerelem/támfal
Keretelem
Támfal

28 800
62 100

Ft/fm
Ft/db

49 500
84 600

Ft/fm
Ft/db

64 800
120 600

Ft/fm
Ft/db

115 200
144 000

Ft/fm
Ft/db

123 300
150 300

Ft/fm
Ft/db

164 700
162 000

Ft/fm
Ft/db

145 000
200 000

Ft/fm
Ft/db

172 000
210 000

Ft/fm
Ft/db

195 000
301 000

Ft/fm
Ft/db

288 000
365 000

Ft/fm
Ft/db

282 000
255 000

Ft/fm
Ft/db

315 000
326 000

Ft/fm
Ft/db

Átjárók létesítése elõregyártott vasbeton elemekbõl öntözõberendezések üzeméhez, csatornákon
21152
21153
21154
21155

9.3.8.

Tiltós mûtárgy
0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Kismûtárgyak létesítése
21125
21126

9.3.7.
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Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása
21121
21122
21123
21124

9.3.6.5.

•

Áthidalt fesztávolság nettó 6 m
Áthidalt fesztávolság nettó 8 m
Áthidalt fesztávolság nettó 10 m
Áthidalt fesztávolság nettó 12 m

450 000
580 000
680 000
750 000

Ft/db

Meglévõ medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mû (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belsõ
földmedrû csatorna (vezérárok) kialakításával
21921

18,0 – 40,0 m2 szelvényterülettel

25 000

Ft/m

MAGYAR KÖZLÖNY

9.4.
9.4.1.

•

Tápvezeték jellegû csõvezeték létesítése
Azbesztcement csõvezeték építése
21156
21157
21158

9.4.2.

Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m

Q = 0–0,5 m3 /nap
Q = 0,6–10,0 m3 /nap
Q = 10,1–400,0 m3 /nap
Q = 400,1–2 000,0 m3 /nap
Q = 2 000,1 m3 /nap felett

86 400
252 000
2 160 000
16 200 000
58 500 000

Ft/db

0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással
500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással
5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással

10 000
9 000
8 500

Ft/m3

Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es
korszerûségi mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

0–50 ha között
50,1–150 ha között
150,1–300 ha között
300–500 ha között
500 ha felett

9 000
14 000
17 200
19 500
21 000

Ft/m

5 000
2 000

Ft/m
Ft/m

600

Ft/m

Öntözõ berendezések beszerzése (csak építéssel együtt járó beruházásnál)
21070

9.6.3.

23 000
28 000
40 000
54 000
68 000
83 000
100 000
120 000
140 000

Esõszerû öntözés berendezései
Földalatti nyomócsõhálózat építése
21010
21020
21804
21805
21806

9.6.2.

DN 300 mm
DN 350 mm
DN 400 mm
DN 500 mm
DN 600 mm
DN 700 mm
DN 800 mm
DN 900 mm
DN 1000 mm

Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben valósul meg).
21803

9.6.
9.6.1.

Ft/fm

Szigetelt víztározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz). Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a).
21850
21860
21870

9.5.3.

27 774
44 955
48 312

Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései
Öntözõkút létesítményei, berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés).
21800
21810
21820
21830
21840

9.5.2.

DN 500 mm
DN 700 mm
DN 900 mm

Mûanyag csõvezeték építése
21159
21161
21162
21163
21164
21165
21166
21167
21168

9.5.
9.5.1.
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Gépbeszerzés, föld feletti nyomócsõhálózat, meghajtó motor
nélküli szivattyúk
(csak az 1-es korszerûségi mutatóval rendelkezõ gépek)

Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák
21169
21807
21171

Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái
Körforgó berendezés üzeméhez erõátviteli földkábel építése
(szekunder hálózat)
Indukciós vezérlõ kábel (kábel anyagár nélkül)

35264

9.6.4.
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19 800 000
25 200 000
46 800 000
61 200 000

Ft/db

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

32 400 000
46 800 000
54 000 000
64 800 000

Ft/db

Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es
korszerûségi mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

11 880 000
15 120 000
28 080 000
36 720 000

Ft/db

Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)
21200
21210
21220
21230

9.6.6.3.

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Szivattyútelep felújítás (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
Diesel üzemû szivattyúval
21160
21170
21180
21190

9.6.6.2.

Ft/db

Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben valósul meg).
21808

9.6.6.
9.6.6.1.

718 000
137 000
1 720 000
1 699 000
657 000
2 430 000
5 652 000
9 508 000
10 894 000
15 183 000
3 464 000
4 196 000
1 386 000
2 177 000
271 000

Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)
21120
21130
21140
21150

9.6.5.3.

Járószerkezet egység
Floating egység
Irányvezérlõ egység induktív
Irányvezérlõ egység kábeles
Megtápláló javító egység
Szórófej egységcsomag 0–600 m
Szórófej egységcsomag 600 m felett
Meghajtó, vízellátó egység 0–400 m3/h
Meghajtó, vízellátó egység 400–750 m3/h
Meghajtó, vízellátó egység 750 m3/h felett
Diesel motor – generátor egység 0–15 kW
Diesel motor – generátor egység 15 kW felett
Generátor egység 0–15 kW
Generátor egység 15 kW felett
Kábel egység

Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
Diesel üzemû szivattyúval
21080
21090
21100
21110

9.6.5.2.
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Öntözõ berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)
21201
21172
21173
21174
21175
21176
21177
21178
21179
21181
21182
21183
21184
21185
21186

9.6.5.
9.6.5.1.

•

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

20 700 000
30 780 000
32 400 000
38 880 000

Ft/db

Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben valósul meg).
21809

Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es
korszerûségi mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

MAGYAR KÖZLÖNY

9.7.
9.7.1.

•

Mikroöntözés építés, építés-szerelés
Földalatti nyomócsõhálózat építése
21187
21188
21189

9.7.2.

9.9.

10.
10.1.
10.1.1.

Központi irányítóegység
Automata meteorológiai állomás

4 000 000
580 000

Ft/szivattyútelep
Ft/központ
Ft/darab

Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)
0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval
501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval
1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval

3 120
4 600
12 500

Ft/üó

Szennyvíz öntözés létesítményei, berendezései (nem tartalmazza a szennyvíz kezelésének létestményeit, berendezéseit).
Megegyezik a tisztavizes öntözés létesítményeinek elszámolhatóságával.
II) 2.2. célterület
Öntözõrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások
Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitásbõvítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder, villamos energiaellátás,
vezérlés).
Vízkivételi, átemelõk mûvek létesítése
Q = 0–0,5 m3/s
Q = 0,6–1,0 m3/s
Q = 1,1–2,0 m3/s
Q = 2,1–3,0 m3/s

23 634 000
39 492 000
50 904 000
65 106 000

Ft/db

Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitásbõvítése a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitáson
túli mértékû kapacitás növelés
Q = 0–0,5 m3/s
Q = 0,6–1,0 m3/s
Q = 1,1–2,0 m3/s
Q = 2,1–3,0 m3/s

18 837 000
31 419 000
39 645 000
51 642 000

Ft/db

Vízkivételi mûvek, átemelõ felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyen meghatározott vízszállítási kapacitással
0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással
0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

20 700 000
30 780 000
32 400 000
38 880 000

Ft/db

Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben valósul meg)
Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es
korszerûségi mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

Tározók létesítése és felújítása
Tározó létesítése
Síkvidéki (körtöltéses) tározók
22170

10.2.1.2.

Ft/m2

21195
21196

22151
10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.

85
105
90
4 000 000

22146
22147
22148
22149
10.1.4.

Csepegtetõ egység
Mini esõztetõ egység
Kertészeti esõztetõ rendszer
Szivattyútelepi vezérlõegység

22129
22131
22132
22133
10.1.3.

Ft/m

21194

22125
22126
22127
22128
10.1.2.

9 000
14 000
17 200

Öntözés telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21197
21198
21199
9.10.

0–50 ha között
50,1–150 ha között
150,1 ha felett

Felszíni egységek, berendezések
21191
21192
21193

9.8.

35265
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Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint

450 Ft/tározott m3

Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók
22180

Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint

540 Ft/tározott m3

35266

10.2.2.

MAGYAR KÖZLÖNY

22290
22300
22134

22360
22370
22136

22400
22410

Normál vezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,01–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl
Magasvezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

7 200
13 500
18 000
27 000

Ft/fm

10 800
27 000
35 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

6 030
11 340
15 120
35 000

Ft/fm

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

86 400
142 830
178 010

Ft/fm

62 200
93 1255
125 600

Ft/fm

Magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
Mélyvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

56 025
99 495
125 000

Ft/fm

31 950
47 250

Ft/fm

25 200
32 850
60 000

Ft/fm

41 400
54 900
175 000

Ft/fm

Fólia burkolattal
22420
22430
22155

10.3.3.4.

Ft/m3

Monolit (helyszíni) beton burkolattal
22380
22390
22154

10.3.3.3.

10 000
9 000
8 500

Földmedrû csatornák burkolása
Elõre gyártott mederlap burkolattal
22340
22350
22153

10.3.3.2.

0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással
500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással
5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással

Földmedrû csatornák kapacitás bõvítése
22310
22320
22330
22135

10.3.3.
10.3.3.1.

81 Ft/tározott m3

Öntözõvíz szállításának mûvei
Földmedrû csatornák építése
22260
22270
22280
22152

10.3.2.

Alapterülettõl függeltenül, hasznos tározókapacitás szerint

Szigetelt tározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz).
Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a.
22137
22138
22139

10.3.
10.3.1.

2009. évi 122. szám

Tározó felújítása
22230

10.2.3.

•

Mély- és magasvezetésû
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Elõregyártott elemmel
22440
22450
22156

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

MAGYAR KÖZLÖNY

10.3.3.5.

•

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
22460
22470
22157

10.3.3.6.

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

60 030
84 105
120 330
144 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,01–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

28 980
37 800
45 000

Ft/fm

47 610
63 135
143 865
165 000

Ft/fm

46 200
80 900
100 000

Ft/fm

77 800
136 100
150 000

Ft/fm

29 430
43 470
57 960

Ft/fm

48 060
67 320
96 300

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Burkolt csatornák felújítása
Helyszíni monolit betonburkolattal
22680
22690
22700

10.3.6.2.

36 743
54 338
72 450
90 000

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

Betonba rakott terméskõ burkolat
22660
22670
22166

10.3.6.
10.3.6.1.

Ft/fm

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
22640
22650
22165

10.3.5.6.

5 040
9 450
12 600
15 000

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
18,1 m2 szelvényterülettõl

Elõregyártott elemmel
22610
22620
22630
22164

10.3.5.5.

Ft/fm

Fólia burkolattal
22590
22600
22163

10.3.5.4.

97 200
170 100
200 000

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Elõregyártott burkolólappal
22560
22570
22580
22162

10.3.5.3.

Ft/fm

Burkolt csatornák kapacitásbõvítése
Helyszíni beton burkolattal
22530
22540
22550
22161

10.3.5.2.

57 750
101 050
128 000

Földmedrû csatornák felújítása
22500
22510
22520
22159

10.3.5.
10.3.5.1.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Betonba rakott terméskõ burkolat
22480
22490
22158

10.3.4.
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1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

Elõregyártott mederlap burkolattal
22710
22720
22730

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

35268

10.3.6.3.
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43 300
75 800
90 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

72 900
127 600
140 000

Ft/fm

18,01–40,0 m2 szelvényterülettel

25 000

Ft/m

DN 500 mm
DN 700 mm
DN 900 mm

27 774
44 955
48 312

Ft/fm

DN 100 mm
DN 150 mm
DN 200 mm
DN 250 mm
DN 300 mm
DN 350 mm
DN 400 mm
DN 500 mm
DN 600 mm
DN 700 mm
DN 800 mm
DN 900 mm
DN 1000 mm

8 500
12 000
14 000
18 000
23 000
28 000
40 000
54 000
68 000
83 000
100 000
120 000
140 000

Ft/fm

1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet
2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

414 000
1 260 000

Ft/db

270 000
765 000

Ft/db

Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása
22101
22102

10.4.3.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Öntözés mûtárgyainak létesítése és felújítása
Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése
22980
22990

10.4.2.

Ft/fm

Mûanyag csõvezeték építése
22860
22870
22880
22890
22900
22171
22910
22920
22930
22940
22950
22960
22970

10.4.
10.4.1.

38 160
50 490
115 110

Csõvezeték létesítése
Azbesztcement csõvezeték építése
22830
22840
22850

10.3.8.2.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Meglévõ medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mû (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belsõ
földmedrû csatorna (vezérárok) kialakításával
22141

10.3.8.
10.3.8.1.

Ft/fm

Betonba rakott terméskõ burkolat
22810
22820
22169

10.3.7.

23 220
30 240
36 000

Terméskõ szórás 40 cm vastagságig
22790
22800
22168

10.3.6.6.

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1 m2 szelvényterülettõl

Elõregyártott elemmel
22760
22770
22780

10.3.6.5.
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Fólia burkolattal
22740
22750
22167

10.3.6.4.

•

1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet
2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése (tiltós mûtárgy)
22103
22104
22105
22106

Tiltós mûtárgy
0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Ft/db
1 152 000
2 340 000
3 744 000
5 670 000

MAGYAR KÖZLÖNY

10.4.4.

•

Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása (tiltós mûtárgy)
22107
22108
22109
22111

10.4.5.

22174
22175
22176
22177
22178
22179
22181
22182
22183
22184
22185
22186
22187
22188
22189
22191
22192
22193
22194
22195
22196
22197

Ft/db
702 000
1 404 000
2 250 000
3 420 000

NÁ 60 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 80 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 100 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 120 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 140 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
NÁ 160 csõ/elõfej
Csõ
Elõ- és utófej
100 × 100 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
130 × 130 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
150 × 150 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
200 × 200 keretelem/támfal
Keretelem
Támfal
130 × 130 ikerelem/támfal
Keretelem
Támfal
150 × 150 ikerelem/támfal
Keretelem
Támfal

28 800
62 100

Ft/fm
Ft/db

49 500
84 600

Ft/fm
Ft/db

64 800
120 600

Ft/fm
Ft/db

115 200
144 000

Ft/fm
Ft/db

123 300
150 300

Ft/fm
Ft/db

164 700
162 000

Ft/fm
Ft/db

145 000
200 000

Ft/fm
Ft/db

172 000
210 000

Ft/fm
Ft/db

195 000
301 000

Ft/fm
Ft/db

288 000
365 000

Ft/fm
Ft/db

282 000
255 000

Ft/fm
Ft/db

315 000
326 000

Ft/fm
Ft/db

3 120
4 600
12 500

Ft/üó

Munkaterület víztelenítése (önállóan nem csak a beruházáshoz kapcsolódóan)
22112
22113
22114

10.6.
10.6.1.

Tiltós mûtárgy
0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Kismûtárgyak létesítése
22172
22173

10.5.
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0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval
501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval
1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval

Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései
Öntözõkút létesítményei berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés).
22116
22117
22118
22119
22121

Q = 0–0,5 m3 /nap
Q = 0,51–10,0 m3 /nap
Q = 10,1–400,0 m3 /nap
Q = 400,1–2 000,0 m3 /nap
Q = 2 000,1 m3 /nap felett

86 400
252 000
2 160 000
16 200 000
58 500 000

Ft/db

35270

10.6.2.
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11.
11.1.
11.1.1.

Szivattyútelepi vezérlõegység

4 000 000

22144
22145

Központi irányítóegység
Automata meteorológiai állomás

4 000 000
580 000

7 200
13 500
18 000

Ft/fm

10 800
27 000

Ft/fm

1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

6 030
11 340
15 120

Ft/fm

5 040
9 450
12 600

Ft/fm

7 400

m2

Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület

Burkolat készítés helyszíni betonozás
31120

Betonból 15 cm vastagságban

Tározók
Tározóépítés földmunkái, mûtárgyépítési munkái, elõ- és utómunkái
Síkvidéki tározó
31130

11.2.1.2.

Normál vezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület
12,1–18,0 m2 szelvényterület
Magasvezetésû csatorna
1,0–6,0 m2 szelvényterület
6,1–12,0 m2 szelvényterület

Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése

31090
31100
31110

11.2.
11.2.1.
11.2.1.1.

Ft/szivattyútelep
Ft/központ
Ft/darab

C) 3. célterület: Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése
I) 3.1. célterület
Vízháztartást szabályozó üzemi létesítmények (táblán belüli vízrendezési létesítmények és beavatkozások)
Kisvízfolyások, csatornák, árkok (vonalas létesítmények)
Csatorna, kisvízfolyás mederépítés

31060
31070
31080

11.1.4.

Ft/m3

Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es
korszerûségi mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

22143

31040
31050

11.1.3.

10 000
9 000
8 500

Vízellátás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

31010
31020
31030

11.1.2.

0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással
500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással
5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással

Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben valósul meg).
22142

10.7.
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Szigetelt víztározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz). Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a).
22122
22123
22124

10.6.3.

•

Alapterülettõl függetlenül

450 Ft/tározott m3

Dombvidéki tározó
31140
31150
31160
31170
31180

0–100 000 m3 tározókapacitás
100 001–200 000 m3 tározókapacitás
200 001–300 000 m3 tározókapacitás
300 001–500 000 m3 tározókapacitás
500 001 m3 fölötti tározókapacitás

540 Ft/tározott m3
270
135
117
100

MAGYAR KÖZLÖNY

11.2.1.3.

•

Tározó mûtárgyainak építése
31190
31200
31210

11.2.2.

81 000

Ft/ha

0–50 ha között
51–200 ha között
200 ha felett

324 000
216 000
180 000

Ft/ha

0–50 ha között
51–200 ha között
200 ha felett

225 000
162 000
126 000

Ft/ha

Talajcsõhálózat kialakítása gyûjtõkkel

239 500

Ft/ha

0–50 ha között
51–200 ha között
200 ha felett

198 000
144 000
108 000

Ft/ha

NÁ 40 cm
NÁ 60 cm
NÁ 80 cm
100 × 100 × 100 keretelem

369 000
576 000
819 000
1 224 000

Ft/db

NÁ 40 cm
NÁ 60 cm
NÁ 80 cm
100 × 100 × 100 keretelem

369 000
576 000
819 000
1 224 000

Ft/db

34 200
23 400

Ft/m2

19 800 000
25 200 000
46 800 000
61 200 000

Ft/db

Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése
31450
31460

11.5.
11.5.1.
11.5.1.1.

Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3 /fm+mûtárgy

Vízkormányzó létesítmények építése
31410
31420
31430
31440

11.4.3.

81 Ft/tározott m3
72
63

Kismûtárgyak építése
Vízvisszatartó létesítmények építése
31360
31370
31380
31390

11.4.2.

0–100 000 m3 tározókapacitás között
100 001–500 000 m3 tározókapacitás között
500 001 m3 fölötti tározókapacitás

Kombinált vízrendezés
31330
31340
31350

11.4.
11.4.1.

198 000

Talajcsõhálózat létrehozása
31320

11.3.4.

306 000

Felszín alatti vízrendezés
31290
31300
31310

11.3.3.

Ft/fm

Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai
Felszíni vízrendezés
31260
31270
31280

11.3.2.

36 000

Idõszakos belvíztározó létrehozása
31250

11.3.
11.3.1.

Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder burkolásával
a torkolatnál
Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)
Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

Tározó felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
31220
31230
31240

11.2.3.
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Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával
Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal

Szivattyútelepek építése, kapacitásbõvítése, felújítása
Szivattyútelep építése
Diesel üzemû szivattyúval
31470
31480
31490
31500

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

35272

11.5.1.2.
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Ft/db

270 000
225 000
180 000

Ft/ha

540 000
450 000
260 000
45 000

Ft/ha

15 300
81 000
22 500

Ft/m2

300
500
342 000

Ft/m2

Gépi
Kézi

72
151

Ft/ m2

Gépi
Kézi

21
41

Ft/m2

Gépi
Kézi

11
21

Ft/m2

0–50 ha között
51–200 ha között
200 ha felett
0–50 ha között
51–200 ha között
200 ha felett
Öntözõtábla finomfelület rendezése, elõkészítõ munkák nélkül
Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal
Trapézszelvényû fenéklépcsõ
Acélhálós kõszerkezet (Gabion)

Ft/m3

Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal
Kõszórással
Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz

Ft/db

Nádirtás
31840
31850

11.6.5.3.

20 700 000
30 780 000
32 400 000
38 880 000

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Területrendezést elõkészítõ irtási munkák
Cserjeirtás
31820
31830

11.6.5.2.

Ft/db

Táblák közötti földúthálózat kialakítása
31790
31800
31810

11.6.5.
11.6.5.1.

11 880 000
15 120 000
28 080 000
36 720 000

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Vízmosáskötések kialakítása
31760
31770
31780

11.6.4.

Ft/db

Mezõgazdasági célú tereprendezés
31720
31730
31740
31750

11.6.3.

18 837 000
31 419 000
39 645 000
51 642 000

Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással
Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással

Mezõgazdasági területrendezés építményei
Mezõgazdasági célú területrendezés
31690
31700
31710

11.6.2.

Ft/db

Elektromos üzemû szivattyúval
31650
31660
31670
31680

11.6.
11.6.1.

32 400 000
46 800 000
54 000 000
64 800 000

Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
Diesel üzemû szivattyúval
31610
31620
31630
31640

11.5.3.2.

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

Szivattyútelepek kapacitásbõvítése (11.5.2.1 és 11.5.2.2. pontok törölve)
31101
31102
31103
31104

11.5.3.
11.5.3.1.
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Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)
31510
31520
31530
31540

11.5.2.

•

Gaztalanítás
31860
31870

MAGYAR KÖZLÖNY

11.6.6.
11.6.6.1.

•

Erózióvédelem létesítményei
Sáncolás
31880
31890

12.
12.1.

Ft/fm

Területnagyságtól függetlenül

239 500

Ft/ha

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1-–3,0 m3/s

19 800 000
25 200 000
46 800 000
61 200 000

Ft/db

0–0,5 m3/s
0,6–1,0 m3/s
1,1–2,0 m3/s
2,1–3,0 m3/s

32 400 000
46 800 000
54 000 000
64 800 000

Ft/db

0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra
1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra
2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra

10 800 000
36 000 000
46 000 000

Ft/db

0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra
1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra
2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra

7 650 000
11 250 000
26 100 000

Ft/db

NÁ 40 cm
NÁ 60 cm
NÁ 80 cm
100 × 100 × 100 keretelem

369 000
576 000
819 000
1 224 000

Ft/db

369 000
576 000
819 000
1 224 000

Ft/db

34 200
23 400

Ft/m2

Vízkormányzó létesítmények építése
32240
32250
32260
32270

12.6.3.

1,0–6,0 m2 szelvényterület

Mûtárgyak létesítése és felújítása
Vízvisszatartó létesítmények építése
32200
32210
32220
32230

12.6.2.

7 200

Ft/db

Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)
32170
32180
32190

12.6.
12.6.1.

Ft/m2

Szivattyútelep kapacitásbõvítése
Diesel üzemû szivattyúval
32140
32150
32160

12.5.2.

300
500
342 000

Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)
32100
32110
32120
32130

12.5.
12.5.1.

Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal
Kõszórással
Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz

Esésnövelõ és átemelõ szivattyútelepek létesítése és korszerûsítése
Diesel üzemû szivattyúval
32060
32070
32080
32090

12.4.2.

Ft/fm

Talajcsövezés és létesítményei
32050

12.4.
12.4.1.

950
720

Út menti árkok és mûtárgyaik
32040

12.3.

Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0–16,0 m alapszélesség)
Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0–20,0 m alapszélesség)

II) 3.2. célterület
Közösségi meliorációs támogatások
Meliorációs földúthálózat
32010
32020
32030

12.2.

35273
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NÁ 40 cm
NÁ 60 cm
NÁ 80 cm
100 × 100 × 100 keretelem

Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése
32280
32290

Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával
Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal

35274

12.7.

32380
32390
32400
32410

Felesleges út megszüntetése
Felesleges árok megszüntetése

Ft/m2
Ft/m3

Megmozgatandó föld

500

Ft/m3

Helyszíni beton
0,0–1,5 m magasság között
1,6–3,0 m magasság között
Terméskõ
0,0–1,5 m magasság között
1,6–3,0 m magasság között
Elõregyártott
0,0–1,5 m magasság között
1,6–3,0 m magasság között

Ft/fm
63 000
108 000
90 000
162 000
22 500
81 000

Vápás beton vízelvezetõ (3 m széles) kiemelt szegéllyel

12 600

Ft/m2

126 000
648 000

Ft/ha

Mezõvédõ erdõsávok
32430
32440

12.11.

180
360

Ft/m3

Vízlevezetõ vápák
32420

12.10.

Ft/m2

Támfallal kombinált terasz
32360
32370

12.9.3.

15 300
81 000
22 500

Teraszolás
Rézsûs teraszkiképzés
32350

12.9.2.

Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal
Trapézszelvényû fenéklépcsõ
Acélhálós kõszerkezet (Gabion)

Felesleges utak, árkok megszüntetése
32330
32340

12.9.
12.9.1.
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Vízmosáskötés kialakítása
32300
32310
32320

12.8.

•

MAGYAR KÖZLÖNY

Talaj-elõkészítés (talajlazítás, szántás, elõmunkák)
Csemetetelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha)

Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz kapcsolódóan)
32450

Szivattyútelepi vezérlõegység

2 800 000

32460
32470

Központi irányítóegység
Automata meteorológiai állomás

2 800 000
580 000

Ft/szivattyútelep
Ft/központ
Ft/darab
”

2. számú melléklet a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
„3. számú melléklet a 34 /2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelés
A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Szakmai szempontok
Vonalas létesítmények*
Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
elõsegítése
Felügyelõség igazolása
Mezõgazdasági termelés biztonságának emelése, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
vizek és vizes élõhelyek ökológiai állapotának
Felügyelet igazolása
megõrzése
Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó
Terv alapján
létesítményekhez
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

5
2

3
10

MAGYAR KÖZLÖNY
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Értékelési szempont megnevezése

Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának
elõsegítése
Többcélú hasznosítás
Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár (záportározó)
elhárító hatás. A felszín alatti vízkészletet igénybe
nem vevõ fejlesztés.
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi
Összesen:

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Tározók*
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség igazolása
Terv alapján
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség igazolása

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

5
2
3

10
max. 20
Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag
létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
létszámához képest a foglalkoztatottak számának száma
bõvítése a fejlesztés hatására
0–25 000 000 Ft/új munkahely
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely
100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely
175 000 001 Ft/új munkahely felett
Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási programban
(a 2009. évi kérelembenyújtási idõszakban
támogatási kérelmet nyújtott be.)
A megvalósítás helye
hátrányos helyzetû térségben van
Pénzügyi terv önkormányzat esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
Saját bevételek aránya
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek
fedezik-e a mûködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követõ elsõ évre
vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
Saját bevételek aránya
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek
fedezik-e a mûködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
Az önkormányzat területén a belvízzel
veszélyeztetett területek aránya a bázis évhez
képest a beruházást követõ elsõ gazdasági évre
hány százalékkal csökken.
10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.
Összesen:
Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata
Saját tõke változása
Befektetett eszközök változása
Az ügyfél értékelése
Likviditás

3

11
10
9
8
7
6
4
2
2

6
3
3
3

2
2
2
5

20
3
2
2
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Értékelési szempont megnevezése

Terv adatok értékelés

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

2009. évi 122. szám

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások
fedezik-e a mûködési költségeket)
A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájárulások
aránya
Likviditás
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások
fedezik-e a mûködési költségeket)
A beruházással érintett mû vízgyûjtõ területén
a belvízzel veszélyeztetett területek aránya
a bázis évhez képest a beruházást követõ elsõ
gazdasági évre hány százalékkal csökken.
10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

2
3
2
1
5

Összesen:
Ha az ügyfél nem természetes személy
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat
nyilatkozata
Nõk foglalkoztatása

20
3

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a
nõ
A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint
20%-a nõ

3
2
1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása
Összesen:

Mûködtetési terv

•

2
70

Mûködtetési terv
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén kötelezõ benyújtani
Fejlesztés összefoglaló
Helyzetelemzés
Fejlesztés bemutatása
Fejlesztés várható hatásai
Pénzügyi fenntarthatóság
Kockázatelemzés

Összesen:
Mindösszesen:
Kommunikációs terv
Társadalmi felelõsségvállalás

2
5
10
4
3
6
max. 30
max. 100
(+)5
(+)5

Öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése
Értékelési szempont megnevezése

Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb mint
4 bar nyomású –, kis és közepes intenzitású,
esõztetõ, valamint mikroöntözõ berendezések
alkalmazása.
A fejlesztés kizárólag felszíni vízkészletre
támaszkodik.
A beruházás közösségi öntözõvízszolgáltató
mûbõl nyeri az öntözõvizet

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Szakmai szempontok
Öntözés üzemi létesítményei
Mûszaki paraméterek alapján

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

Igen: 10 Nem: 0

Vízjogi engedély alapján

5

Vízjogi engedély alapján

5

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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Értékelési szempont megnevezése

Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû
kihasználtságának fokozása
Új öntözõvízszolgáltató mû
A kiszolgálni tervezett öntözésre berendezett
terület nagysága

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Öntözés közösségi létesítményei
Vízjogi engedély alapján
Terv alapján
Terv alapján

Összesen:
Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag
létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
létszámához képest a foglalkoztatottak számának száma
bõvítése a fejlesztés hatására
0–25 000 000 Ft/új munkahely
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely
100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely
175 000 001 Ft/új munkahely felett
Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási programban (a
2009.évi kérelem-benyújtási idõszakban
támogatási kérelmet nyújtott be.)
A megvalósítás helye
hátrányos helyzetû térségben van
Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája
Befektetett eszközök változása
Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt
Vállalatértékelés
A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett
bázis adatainak összevetése referencia adatokkal
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos jövedelmezõség
Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata
Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia
adatokkal a mûködtetés alatt
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos jövedelmezõség
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot
vizsgálata
követõ 4. évre vállalt mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.
Összesen:
Pénzügyi terv termelõi csoport
zöldség-gyümölcs termelõi csoport esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája
Befektetett eszközök változása
Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

5
5
Nagyobb, vagy egyenlõ mint 50
ha: 10
Kisebb mint 50 ha: 0
max. 20
3

11
10
9
8
7
6
4
2
2

6

1
1
2
2

2
2
2

1
1
1
5

20

2
2
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Értékelési szempont megnevezése

Vállalatértékelés

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Összesen:
Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság,
vízgazdálkodási társulat esetén
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata
Az ügyfél értékelése

Terv adatok értékelés

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt
A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó
árbevétel értéke meghaladja a 8 millió forintot
akkor 2 pont, ha a 12 millió forintot akkor 3 pont,
ha a 16 millió forintot, akkor 4 pont. Induló TCS
esetében a számítást a pályázat és az azt követõ
2 év terv adatai alapján kell elvégezni.
Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre
nézve benyújtás évéhez képest több, mint
10%-kal bõvül, akkor 1 pont, ha több, mint
20%-kal, akkor 2 pont. Induló TCS esetében, ha
eléri az egy tagra jutó árbevétel a 8,8 millió
forintot akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot,
akkor 2 pont.
Ha pályázó benyújtást követõ 3 évben realizált
árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis
év) árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás 1,2 szeresét, akkor 2 pont, ha
az 1,4-szeresét, akkor 4 pont.

Saját tõke változása
Befektetett eszközök változása
Likviditás
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások
fedezik-e a mûködési költségeket)
A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájárulások
aránya
Likviditás
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások
fedezik-e a mûködési költségeket)
A beruházással érintett mû területén a bázis
évhez képest a beruházást követõ elsõ évre az
öntözhetõ területek aránya nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

2
2
6

2

4

3
2
2
2
3
2
1
5

20
3

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a
nõ
A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint
20%-a nõ

2009. évi 122. szám

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

20

Összesen:
Ha az ügyfél nem természetes személy
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat
nyilatkozata
Nõk foglalkoztatása

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ
Az ügyfél roma származású

•

3
2
1
2
3
3
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Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

Az ügyfél csökkent munkaképességû
Összesen:

2
70

Üzleti terv vagy Mûködtetési terv
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén kötelezõ benyújtani
Vezetõi összefoglaló
Ügyfél bemutatása
Piacelemzés és értékesítés
Mûködési terv
Szervezet, emberi erõforrások
Fejlesztés bemutatása

Üzleti terv

Összesen:
Mûködtetési terv

Fejlesztés összefoglaló
Helyzetelemzés
Fejlesztés bemutatása
Fejlesztés várható hatásai
Pénzügyi fenntarthatóság
Kockázatelemzés

Összesen:
Mindösszesen:
Kommunikációs terv
Társadalmi felelõsségvállalás

1
3
4
8
1
13
max. 30
2
5
10
4
3
6
max. 30
max. 100
(+)5
(+)5

Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése
Értékelési szempont megnevezése

Az ügyfél komplex meliorációt valósít meg.
(Legalább a vízrendezés és területrendezés
elemeibõl egyaránt tervez beavatkozást)
Talajvédelmi funkciója van
Talaj-vízháztartást javító funkciója van
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi
Kapcsolódik védett területek vízellátásához
Vízvisszatartó, tározó létesítményeket tartalmaz
Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi
Összesen:

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Szakmai szempontok
Üzemi melioráció
Terv alapján

Szakvélemény alapján
Szakvélemény alapján

Közösségi létesítmények
Terv alapján
Terv alapján
Terv alapján

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

Igen: 5 Nem: 0

5
5
5

Igen: 5 Nem: 0
5
5
5
max. 20

Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag
létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
létszámához képest a foglalkoztatottak számának száma
bõvítése a fejlesztés hatására
0–25 000 000 Ft/új munkahely
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

3

11
10
9
8
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Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

•

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely
175 000 001 Ft/új munkahely felett

7
6
4
2
2

hátrányos helyzetû térségben van

6

Befektetett eszközök változása
Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt
A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett
bázis adatainak összevetése referencia adatokkal
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos jövedelmezõség
Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia
adatokkal a mûködtetés alatt
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos jövedelmezõség
Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot
követõ 4. évre vállalt mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

1
1
2
2

Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási programban
(a 2009. évi kérelembenyújtási idõszakban
támogatási kérelmet nyújtott be.)
A megvalósítás helye
Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Összesen:
Pénzügyi terv termelõi csoport,
zöldség-gyümölcs termelõi csoport esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

2
2
2

1
1
1
5

20

Befektetett eszközök változása
Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt
A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó
árbevétel értéke meghaladja a 8 millió forintot
akkor 2 pont, ha a 12 millió forintot akkor 3 pont,
ha a 16 millió forintot, akkor 4 pont. Induló TCS
esetében a számítást a pályázat és az azt követõ
2 év tervadatai alapján kell elvégezni.
Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre
nézve benyújtás évéhez képest több, mint
10%-kal bõvül, akkor 1 pont, ha több, mint
20%-kal, akkor 2 pont. Induló TCS esetében, ha
eléri az egy tagra jutó árbevétel a 8,8 millió
forintot akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot,
akkor 2 pont.

2009. évi 122. szám

2
2
2
2
6

2

MAGYAR KÖZLÖNY

•

35281

2009. évi 122. szám

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

Ha pályázó benyújtást követõ 3 évben realizált
árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis
év) árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás 1,2szeresét, akkor 2 pont, ha az
1,4-szeresét, akkor 4 pont.
Összesen:
Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság,
vízgazdálkodási társulat esetén
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata
Az ügyfél értékelése

Terv adatok értékelés

20

Saját tõke változása
Befektetett eszközök változása
Likviditás
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások
fedezik-e a mûködési költségeket)
A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájárulások
aránya
Likviditás
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások
fedezik-e a mûködési költségeket)
A beruházással érintett mû vízgyûjtõ területén
a bázis évhez képest a beruházást követõ elsõ
évre a meliorált területek aránya nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

Összesen:
Ha az ügyfél nem természetes személy
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat
nyilatkozata
Nõk foglalkoztatása

3
2
1
5

3

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ
Az ügyfél roma származású
Az ügyfél csökkent munkaképességû
Összesen:

Összesen:
Mûködtetési terv

3
2
2
2

20

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a
nõ
A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint
20%-a nõ

Üzleti terv

4

3
2
1
2
3
3
2
70

Üzleti terv vagy Mûködtetési terv
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén kötelezõ benyújtani
Vezetõi összefoglaló
Ügyfél bemutatása
Piacelemzés és értékesítés
Mûködési terv
Szervezet, emberi erõforrások
Fejlesztés bemutatása
Fejlesztés összefoglaló
Helyzetelemzés
Fejlesztés bemutatása
Fejlesztés várható hatásai

1
3
4
8
1
13
max. 30
2
5
10
4
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Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Pénzügyi fenntarthatóság
Kockázatelemzés
Összesen:
Mindösszesen:
Kommunikációs terv
Társadalmi felelõsségvállalás

•
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Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

3
6
max. 30
max. 100
(+)5
(+)5”

3. számú melléklet a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális tartalma
1. célterület esetén:
Mûszaki leírás
– a beruházás alapadatai:
=
a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe,
=
a beruházás helye (külterület megnevezése),
=
a beruházás jellege: új, felújítás,
– a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),
– a tervezett létesítmények leírása:
=
a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás, stb)
=
a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek)
=
kapcsolódása a vízrendszerhez,
=
belvízvédekezés, vízkárelhárítás hatékonyságának értékelése, mezõgazdasági termelés biztonsága emelésének
értékelése, vizek és vizes élõhelyek ökológiai állapota megõrzésének értékelése, tározó többcélú
hasznosításának leírása,
Rajzok
– átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000
– részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).
2. célterület esetén:
Mûszaki leírás
– a beruházás alapadatai:
=
a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe,
=
a beruházás helye (külterület megnevezése),
=
a beruházás jellege: új, felújítás,
– a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),
– az öntözõtelep bruttó területe (öntözött terület):
=
lineár, körforgó rendszer területei (ha),
=
mikroöntözõ rendszer területei (ha),
=
tömlõs, csévélõdobos rendszer területei (ha),
=
egyéb öntözési mód területei (ha),
– a tervezett öntözési üzem alapadatai:
=
az öntözési mód megnevezése,
=
az öntözõtelep bruttó területe (ha),
=
az évente öntözött nettó terület (ha),
=
az öntözés mértékadó vízsugárigénye (m3/h, m3 /s),
=
az éves vízigény (m3),
=
öntözött növények,
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a tervezett létesítmények leírása:
=
a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás, stb),
=
a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek, nyomásviszonyok),
=
kapcsolódása a vízrendszerhez.
Rajzok
– átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000
– részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000
(mind a meglévõ, mind pedig a tervezett létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).
3. célterület esetén:
Mûszaki leírás
– a beruházás alapadatai:
=
a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe,
=
a beruházás helye (külterület megnevezése),
=
a beruházás jellege: új, felújítás,
– a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),
– a tervezett létesítmények leírása:
=
a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás, stb)
=
a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek)
=
kapcsolódása a vízrendszerhez,
=
talajvédelmi, talajvíz-háztartási funkciók értékelése.
Rajzok
– átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000
– részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000
(mind a meglévõ, mind pedig a tervezett létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 115/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) 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 b) 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. §

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának
(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás esetén a nyilvántartásban történõ
– a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átírás iránti kérelmet átruházás, illetve ideiglenes átengedés esetén a feleknek közösen,
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett
formanyomtatványon kell benyújtania az átvevõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltségre.
(2) A történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében öröklés, illetve jogutódlás miatt bekövetkezett változás
átvezetése iránti kérelmet az örökös, illetve a jogutód az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett
formanyomtatványon is benyújthatja.”

2. §

A Rendelet 3. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az R. 12. § b) pontja szerinti esetben a történelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése esetén
benyújtott átírási kérelem alapján az MVH csak abban az esetben vezeti át a nyilvántartásban a kérelemben szereplõ
mennyiségû történelmi bázist, ha a történelmi bázis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével
egyidejûleg a történelmi bázis jogosultságban meghatározott mértékben a tehéntej termékpálya szabályozásában
alkalmazott kvótarendszerrõl szóló FVM rendelet alapján megállapított tejkvóta is átruházásra, illetve ideiglenes
átengedésre kerül.
(4) Az R. 12. § gb) és hb) pontjai szerinti esetben a történelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése
esetén benyújtott kérelem alapján az MVH csak abban az esetben vezeti át a nyilvántartásban a kérelemben szereplõ
mennyiségû történelmi bázist, ha a történelmi bázis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével
egyidejûleg a történelmi bázis jogosultságban meghatározott mértékben a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási
jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet alapján megállapított dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási
jogosultság is átruházásra kerül.
(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti kérelem jóváhagyására a Tv. 76. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
A történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem alapján az MVH csak abban az esetben vezeti át a nyilvántartásban
a kérelemben szereplõ mennyiségû történelmi bázist, amennyiben a szerzõdés egyértelmûen rendelkezik a történelmi
bázis jogosultság átruházásáról, illetve ideiglenes átengedésérõl.”

3. §

A Rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átírási kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejû magánokiratok
eredeti példányát, illetve hitelesített másolatát. Amennyiben az átadó ügyfél elõfinanszírozásban részesült, és errõl a tényrõl
az elõfinanszírozást végzõ bank az MVH-t az MVH által kiadott közleménynek megfelelõen írásban tájékoztatta, úgy az átírási
kérelemhez csatolnia kell az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített bankszámlát vezetõ pénzügyi intézménnyel közös
nyilatkozatát arról, hogy az elõfinanszírozás rendezésének kérdésében megállapodtak.”

4. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átírási kérelem a tárgy támogatási évre vonatkozóan, adott év november 30-ig – tejtermelés támogatása történelmi
bázis jogosultság tekintetében szeptember 30-ig – nyújtható be.
(2) Az örökös vagy jogutód a jogutódlást igazoló döntés jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül kérheti a történelmi
bázis jogosultság átírását. A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó dokumentum másolatát.
(3) Az örökös a történelmi bázis jogosultságából fakadó jogait csak az MVH jóváhagyó határozatának jogerõre emelkedését
követõen gyakorolhatja.
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(4) Az átírási kérelmet kizárólag teljes mértékben, az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett
formanyomtatványon lehet visszavonni.”
5. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
A 2. § 2009. október 1-jén lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Rendelet 3. §-ának (2) bekezdése és a 7. §-ának (3) bekezdése.
E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti az 1. §, a 3–4. §-a, valamint az 5. § (3) bekezdése.
E rendelet 2009. október 2-án hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. § (11) bekezdés a) és c) 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. §

(1) Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának h) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„h) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a termelõ az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerint
a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést nem tett,”
(2) Az R. 1. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
„j) jégesõkár: szilárd halmazállapotú, jégkristályokból és azok képzõdményeibõl álló csapadék (jégesõ) által a termesztett
növényi kultúrákban okozott zöldkár, virágzási kár, érési- vagy szemkár.”
(3) Az R. 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal az R. 1. § jelenlegi szövege (1) bekezdés szerinti számozást kap:
„(2) Az e rendelet alapján kötelezõen alkalmazandó formanyomtatványokat (nyilatkozat, bejelentõlapok) a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központja a honlapján közzéteszi.”

2. §

(1) Az R. 5. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A jégesõ-, belvíz-, téli és tavaszi fagykár bejelentése”
(2) Az R. 5. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A termelõ a használatában lévõ termõföldön a tárgyévben bekövetkezett jégesõ-, belvíz-, téli és tavaszi fagykárt, annak
becsült nagyságát (a jégesõ-, belvíz-, téli és tavaszi fagykárral érintett termõföld területe, a terméskiesés becsült mértéke)
a Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a káresemény bekövetkezésétõl számított tíz napon belül
e rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett bejelentõlapon köteles bejelenteni az MgSzH
termelõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal).
(2) Ha a termelõ a termõföldre rendelkezik biztosítási szerzõdéssel, úgy a tárgyévre az elemi károkra megkötött biztosítási
szerzõdésrõl készített kimutatást a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett bejelentõlapon
a szakigazgatási hivatalnak – az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel, de legkésõbb a kárenyhítõ juttatás iránti kérelem
benyújtásával egyidejûleg – be kell jelentenie. A bejelentés a kárenyhítõ juttatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló
határidõ leteltét követõen nem pótolható.
(3) A szakigazgatási hivatal az (1) bekezdés szerint bejelentett elemi kár tényét és annak mértékét, az érintett növénykultúrák
károsodását jegyzõkönyvvel igazolja, és az általa ellenõrzött adatokat nyilvántartásba veszi.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a termelõ kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérelmét az adott
káresemény vonatkozásában el kell utasítani.”
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3. §

Az R. 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilváníthatja, amelyet
az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában,
a minisztérium honlapján, valamint egy országos napilapban tesz közzé.
(2) Az aszály által okozott kár esetében a termelõ a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét az 5. § (1) bekezdése szerinti bejelentés
nélkül benyújthatja a 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.”

4. §

(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A termelõ a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmében az igényelt kárenyhítõ juttatás összegét az MgSzH által e rendelet 4.,
5. és 6. számú mellékletei alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki, és a kérelmet két eredeti példányban
személyesen, vagy postai úton legkésõbb a tárgyév október 20-áig beérkezõleg a szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be.”
(2) Az R. 8. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A szakigazgatási hivatal a kárenyhítõ juttatás iránti kérelem adatait, számított összegét ellenõrzi, a 6. számú melléklet
szerinti adattartalmú nyomtatványon az adatok valódiságát záradékolással igazolja, adatbázisában a záradékkal ellátott,
kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérelmek adatait az 1. § a)–d) és j) pontja szerinti káronként csoportosítva rögzíti, és az
(1) bekezdés szerinti kárenyhítõ juttatás iránti kérelem egy eredeti, záradékkal ellátott példányát a tárgyév november 10-éig
beérkezõleg az MVH részére továbbítja.
(4) A szakigazgatási hivatal a (3) bekezdés szerinti adatállományt a tárgyév november 18-áig elküldi az MgSzH részére. Az
MgSzH a szakigazgatási hivatalok adatállományainak összegzését követõen az összesített adatállományt a tárgyév
november 20-áig elküldi az MVH részére, valamint ezen adatállományból megyeszintû bontásban, az 1. § a)–d) és j) pontja
szerinti káronként csoportosítva a tárgyév november 22-éig összefoglaló jelentést készít, és azt elektronikus úton elküldi
a miniszter részére.
(5) Ha a termelõ nem az (1) bekezdés szerinti példányszámban és határidõben nyújtja be kárenyhítési juttatás iránti
kérelmét, úgy azt el kell utasítani.”

5. §

Az R. 9. § (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kifizetési tervnek tartalmaznia kell:]
„g) a termelõk részére kifizetni javasolt kárenyhítõ juttatás összegét az 1. § a)–d) és j) pontjaiban felsorolt kárfajták szerinti
bontásban, a kifizetéssel érintett termelõk számát és azok mûködési forma szerinti megoszlását.”

6. §

Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejûleg a termelõ a részére megállapított kárenyhítõ
juttatás elõlegének fizetését is kérelmezheti, amelynek mértékét a miniszter a kifizetési terv jóváhagyásakor határozhatja
meg.”

7. §

(1) Az R. 11. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A miniszter egyetértése esetén a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított és elõterjesztett kifizetési tervet jóváhagyja, és
a kifizetési terv jóváhagyásáról tájékoztatja az MVH-t.
(2) Az MVH a kifizetési terv jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét követõen, a tárgyévet követõ év március 15-ig
határozatban értesíti a termelõt a kárenyhítési igénye kielégítésének mértékérõl és teljesíti a kifizetéseket. A kifizetésre kerülõ
összeg meghatározásánál az MVH a folyósított elõleget is figyelembe veszi.”
(2) Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az MVH a kárenyhítési kérelemben bekövetkezett változást átvezeti és a (2) bekezdés szerinti kifizetésekkel egyidejûleg
rendezi.”

8. §
9. §

Az R. 1–6. számú melléklete helyébe e rendelet 1–6. számú melléklete lép.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az R. 11. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépése napját követõ napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[1. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Nyilatkozat a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerhez történõ csatlakozás szándékáról
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.

A termelõ azonosító adatai:
név,
cím,
MVH regisztrációs szám,
gazdálkodási forma (õstermelõ),
õstermelõi igazolvány száma.
A termelõ nyilatkozata arról, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer kockázatközösségébe be kíván lépni, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi
CI. törvény (a továbbiakban: Krt.) 6. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljes összegét a Krt. 6. § (2) bekezdése
szerinti határidõre megfizeti.
A termelõ nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy a kárenyhítõ juttatásra csak abban az esetben válik jogosulttá,
ha a Krt. és annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feltételeket maradéktalanul betartja.
A termelõ nyilatkozata arról, hogy a jelen nyilatkozatát határozatlan idõre tette meg, és tudomásul veszi, hogy a felmondásra
a Krt. 5. § (4) bekezdése az irányadó.
Keltezés helye, ideje (év, hó, nap)
A termelõ aláírása.

helyrajzi száma

jégesõ miatt
(ha)

belvíz miatt
(ha)

fagykár miatt
(ha)

Az elemi kárral érintett terület
összesen
(ha)

jégesõ miatt
(t)

A termelõ azonosító adatai:
név,
cím,
MVH regisztrációs szám,
A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
Az alábbi táblázat:

1. Szántóföldi növények
– õszi búza
– õszi durum búza
– õszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres
(õszi árpa+õszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– magborsó
– lóbab
– csemege kukorica
– napraforgó
– cukorrépa
– dohány
– egyéb növények

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Az elemi károk bejelentése

[2. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

2. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

fagykár miatt
(t)

A becsült terméskiesés
belvíz miatt
(t)

összesen
(t)

A fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
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Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb kabakosok
– paprika
– fûszerpaprika
– paradicsom
– káposzta
– kelkáposzta
– karfiol
– brokkoli
– sárgarépa
– sütõtök
– spárga
– étkezési mák
– szárazbab
– burgonya
– vöröshagyma
– egyéb
Szántóföldi zöldségfélék
összesen
3. Gyümölcsfélék
– ipari alma
– étkezési alma
– õszibarack
– kajszi
– nektarin
– körte
– szilva
– meggy

helyrajzi száma

belvíz miatt
(ha)

fagykár miatt
(ha)

Az elemi kárral érintett terület
jégesõ miatt
(ha)

összesen
(ha)

jégesõ miatt
(t)

fagykár miatt
(t)

A becsült terméskiesés
belvíz miatt
(t)

összesen
(t)

A fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
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3.
4.
5.
6.

fagykár miatt
(ha)

összesen
(ha)

jégesõ miatt
(t)

fagykár miatt
(t)

A becsült terméskiesés
belvíz miatt
(t)

A termelõ bejelentése arról, hogy a használatában lévõ területen elemi kár következett be.
Az elemi kár megnevezése (jégesõkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, belvízkár), bekövetkezésének idõpontja vagy idõtartama.
Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
A termelõ aláírása.

– cseresznye
– málna
– ribizli (piros, fehér)
– ribizli (fekete)
– köszméte
– szamóca
– dió
– egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szõlõ
– borszõlõ
– csemege szõlõ
Szõlõ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület
összesen

helyrajzi száma

belvíz miatt
(ha)

Az elemi kárral érintett terület
jégesõ miatt
(ha)

összesen
(t)

A fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
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3. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[3. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Bejelentés a megkötött biztosítási szerzõdésekrõl
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

A termelõ azonosító adatai:
név,
cím,
MVH regisztrációs szám,
A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
Az alábbi táblázat azon elemi károkról, amelyekre a termelõ biztosítási szerzõdést kötött:
Termék megnevezése

1.
–
–
–
2.
–
–
3.
–
–
4.
–
–
5.

3.
4.
5.
6.

Jégesõkárra (hektár)

Belvízkárra (hektár)

Fagykárra (hektár)

Szántóföldi növények

Szántóföldi zöldségfélék

Gyümölcsfélék

Szõlõ

Összesen:

Azon biztosító megnevezése, amellyel a termelõ biztosítási szerzõdést kötött, és a biztosítási szerzõdés idõbeli hatályának
meghatározása (év).
A kárenyhítõ juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg meghatározása forintban.
Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
A termelõ aláírása.

4. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[4. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A tárgyévi átlagtermés-eredmények megállapítása
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

A termelõ azonosító adatai:
név,
cím,
MVH regisztrációs szám,
A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
Az alábbi táblázat:

Termék megnevezése

1. Szántóföldi növények
– õszi búza
– õszi durum búza
– õszi árpa

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termésmennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A

B

B/A

35292
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Termék megnevezése

– rozs
– triticale
– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– magborsó
– lóbab
– csemege kukorica
– napraforgó
– cukorrépa
– dohány
– egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb kabakosok
– paprika
– fûszerpaprika
– paradicsom
– káposzta
– kelkáposzta
– karfiol
– brokkoli
– sárgarépa
– sütõtök
– spárga
– étkezési mák
– szárazbab
– burgonya
– vöröshagyma
– egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
– ipari alma
– étkezési alma
– õszibarack
– kajszi
– nektarin
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye

•

2009. évi 122. szám

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termésmennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A

B

B/A

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Termék megnevezése

– málna
– ribizli (piros, fehér)
– ribizli (fekete)
– köszméte
– szamóca
– dió
– egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szõlõ
– borszõlõ
– csemege szõlõ
Szõlõ összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:
3.
4.

35293
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Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
A termelõ aláírása.

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termésmennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A

B

B/A

Termék megnevezése
.../év

.../év

.../év

Az elõzõ három elemikármentes évben betakarított terület
(hektár)

A

hektár

Összes betakarított
terület
.../év

.../év

Betakarított termésmennyiség
(t)

A termelõ azonosító adatai:
név,
cím,
MVH regisztrációs szám,
A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
Az alábbi táblázat:

1. Szántóföldi növények
– õszi búza
– õszi durum búza
– õszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– magborsó
– lóbab
– csemege kukorica
– napraforgó
– cukorrépa
– dohány
– egyéb növények

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

A referenciahozam kiszámítása

[5. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

5. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

.../év

B

t

B/A

Elõzõ három
Összes betakarított elemikármentes év
mennyiség
termésátlaga
(t/hektár)
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Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb kabakosok
– paprika
– fûszerpaprika
– paradicsom
– káposzta
– kelkáposzta
– karfiol
– brokkoli
– sárgarépa
– sütõtök
– spárga
– étkezési mák
– szárazbab
– burgonya
– vöröshagyma
– egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
– ipari alma
– étkezési alma
– õszibarack
– kajszi
– nektarin
– körte
– szilva

Termék megnevezése
.../év

.../év

.../év

Az elõzõ három elemikármentes évben betakarított terület
(hektár)

A

hektár

Összes betakarított
terület
.../év

.../év

Betakarított termésmennyiség
(t)
.../év
B

t
B/A

Elõzõ három
Összes betakarított elemikármentes év
mennyiség
termésátlaga
(t/hektár)
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3.
4.

Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
A termelõ aláírása.

– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli (piros, fehér)
– ribizli (fekete)
– köszméte
– szamóca
– dió
– egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szõlõ
– borszõlõ
– csemege szõlõ
Szõlõ összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:
Elemi kárt szenvedett terület összesen:

Termék megnevezése
.../év

.../év

.../év

Az elõzõ három elemikármentes évben betakarított terület
(hektár)

A

hektár

Összes betakarított
terület
.../év

.../év

Betakarított termésmennyiség
(t)
.../év
B

t
B/A

Elõzõ három
Összes betakarított elemikármentes év
mennyiség
termésátlaga
(t/hektár)

35296
MAGYAR KÖZLÖNY

•
2009. évi 122. szám

A

Termék megnevezése

C

(ha)*

B

D

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(t/ha)

Termésátlag

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe

E

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

F

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(EFt/t)

Átlagár

G

(B×C×E)
(EFt)

Tárgyévi
hozamérték

H

(B×D×F)
(EFt)

Referenciahozamérték

I

(H–G)
(EFt)

J

(H - G)
´100
H
(%)

Hozamérték-csökkenés

A termelõ azonosító adatai:
név,
cím,
MVH regisztrációs szám,
A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
Az alábbi táblázat:

K

K=I
(EFt)

Számított
kárenyhítõ
juttatás
összege

N

A hozamA biztosító
kiesés miatt
által kifizetett keletkezett
kártérítés
költségösszege
megtakarítás
(EFt)
összege**
(EFt)
M

J=jégesõkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár

Levonásra kerülõ tételek

L

Az elemi kár
megnevezése

O

O=0,8×
[K–(L+M)]***
O=0,9×
[K–(L+M)]****
(EFt)

Igényelhetõ
kárenyhítési
juttatás
összege

•
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1. Szántóföldi
növények
– õszi búza
– õszi durum búza
– õszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (õszi árpa
+ õszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

A kárenyhítõ juttatás összegének kiszámítása

[6. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

6. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
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– magborsó
– lóbab
– csemege kukorica
– napraforgó
– cukorrépa
– dohány
– egyéb növények
Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi
zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb
kabakosok
– paprika
– fûszerpaprika
– paradicsom
– káposzta
– kelkáposzta
– karfiol
– brokkoli
– sárgarépa
– sütõtök

A

Termék megnevezése

C

(ha)*

B

D

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(t/ha)

Termésátlag

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe

E

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

F

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(EFt/t)

Átlagár

G

(B×C×E)
(EFt)

Tárgyévi
hozamérték

H

(B×D×F)
(EFt)

Referenciahozamérték

I

(H–G)
(EFt)

J

(H - G)
´100
H
(%)

Hozamérték-csökkenés

K

K=I
(EFt)

Számított
kárenyhítõ
juttatás
összege

N

A hozamA biztosító
kiesés miatt
által kifizetett keletkezett
kártérítés
költségösszege
megtakarítás
(EFt)
összege**
(EFt)
M

J=jégesõkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár

Levonásra kerülõ tételek

L

Az elemi kár
megnevezése

O

O=0,8×
[K–(L+M)]***
O=0,9×
[K–(L+M)]****
(EFt)

Igényelhetõ
kárenyhítési
juttatás
összege
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– spárga
– étkezési mák
– szárazbab
– burgonya
– vöröshagyma
– egyéb
Szántóföldi
zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
– ipari alma
– étkezési alma
– õszibarack
– kajszi
– nektarin
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli (piros, fehér)
– ribizli (fekete)
– köszméte
– szamóca
– dió
– egyéb
Gyümölcsfélék
összesen:

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

C

(ha)*

B

D

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(t/ha)

Termésátlag

E

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

F

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(EFt/t)

Átlagár

G

(B×C×E)
(EFt)

Tárgyévi
hozamérték

H

(B×D×F)
(EFt)

Referenciahozamérték

I

(H–G)
(EFt)

J

(H - G)
´100
H
(%)

Hozamérték-csökkenés

K

K=I
(EFt)

Számított
kárenyhítõ
juttatás
összege

N

A hozamA biztosító
kiesés miatt
által kifizetett keletkezett
kártérítés
költségösszege
megtakarítás
(EFt)
összege**
(EFt)
M

J=jégesõkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár

Levonásra kerülõ tételek

L

Az elemi kár
megnevezése

O

O=0,8×
[K–(L+M)]***
O=0,9×
[K–(L+M)]****
(EFt)

Igényelhetõ
kárenyhítési
juttatás
összege

•

A

Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe
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6.
7.
8.

3.
4.
5.

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

C

(ha)*

B

D

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(t/ha)

Termésátlag

E

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

F

Elõzõ három
elemikármentes évi
adatok
(EFt/t)

Átlagár

G

(B×C×E)
(EFt)

Tárgyévi
hozamérték

H

(B×D×F)
(EFt)

Referenciahozamérték

I

(H–G)
(EFt)

J

(H - G)
´100
H
(%)

Hozamérték-csökkenés

K

K=I
(EFt)

Számított
kárenyhítõ
juttatás
összege

N

A hozamA biztosító
kiesés miatt
által kifizetett keletkezett
kártérítés
költségösszege
megtakarítás
(EFt)
összege**
(EFt)
M

J=jégesõkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár

Levonásra kerülõ tételek

L

Az elemi kár
megnevezése

O

O=0,8×
[K–(L+M)]***
O=0,9×
[K–(L+M)]****
(EFt)

Igényelhetõ
kárenyhítési
juttatás
összege

Igényelt kárenyhítõ juttatás összege mindösszesen, forintban meghatározva (a táblázat „O” oszlopának összesítése)
A termelõ nyilatkozata arról, hogy kárenyhítõ juttatás terhére elõleget igényel-e.
A termelõ nyilatkozata arról, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerzõdés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által elõírt kötelezettség szerint tüntette
fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítõ juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítõ juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget
vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszólító határozata szerint visszafizeti.
Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
A termelõ aláírása.
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének aláírással és bélyegzõlenyomattal ellátott álláspontja, javaslata arról, hogy a kérelmezõ a káresemény(eke)t a jogszabályban
elõírt határidõben bejelentette, a szakigazgatási hivatal a jogszabály által elõírt mellékletek szerint benyújtott kárenyhítõ juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat
ellenõrizte, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását javasolja, módosítással javasolja, vagy nem javasolja

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2,19 Ft
a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2,02 Ft
gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft
szõlõ 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft
*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk elõírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk elõírása értelmében 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 hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévõ termõterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett
jövedelemcsökkenés 90%-át.

4. Szõlõ
– borszõlõ
– csemege szõlõ
Szõlõ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

A

Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 117/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének
feltételeirõl szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási
jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) 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. §

(1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl szóló 30/2006. (IV. 12.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az alábbi
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A termelõ a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel:
a) az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében, az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését
követõ három naptári évig,
b) a juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás esetében az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság
megszerzését követõ három évig
a rendelkezésére álló támogatási jogosultságot nem ruházhatja át, illetve nem adhatja bérbe, azt maga köteles kihasználni,
kivéve, ha az átruházás az adott jogosultság típusnak megfelelõ teljes (anyajuh vagy anyatehén) állatállománnyal történik,
illetve ha a vonatkozó állattartó tevékenységét az átadó – tenyészete felszámolásával egyidejûleg – megszünteti.
Amennyiben a jogosultság átruházása jóváhagyásra kerül, az átadó a következõ támogatási évben nem juthat támogatási
jogosultsághoz az országos tartalékból.
(7) A (6) bekezdés a) pontjában meghatározottakat 2009. szeptember 1. és 2009. október 31. közötti idõszakban nem
kell alkalmazni.”
(2) Az R.1. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az igényelt – illetve visszaosztás alkalmazása esetén azzal arányos mértékû – támogatási jogosultság a termelõ javára
abban az esetben és olyan mértékben kerül jóváírásra, ahogyan teljesíti az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó anyajuh- és anyatehéntartás
támogatásra vonatkozó feltételeket. Az MVH a támogatási kérelem elbírálásáról szóló döntésben értesíti a termelõt egyéni
támogatási felsõhatárának változásáról.”

2. §

(1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mezõgazdasági termelõt (a továbbiakban: termelõ) illetõ egyéni támogatási felsõhatárt a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ nemzeti
támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet 11. §-a alapján hozott
döntésében állapítja meg.”
(2) Az R.2. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Öröklés esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának az MVH által vezetett nyilvántartásban történõ
átvezetése iránti kérelmet – a jogerõs hagyatékátadó végzéssel vagy annak másolatával együtt – a hagyatékátadó végzés
jogerõre emelkedésétõl számított huszonkét munkanapon belül be kell nyújtani az MVH-nak.”
(3) Az R.2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbeadása esetén a feleknek a támogatási jogosultság jogosultja
változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet közösen kell
benyújtaniuk az MVH-hoz legkésõbb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott, a vonatkozó támogatási jogcímhez
kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatást szabályozó jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó jogerõs
határozat kézhezvételét követõen a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási idõszak utolsó napjával bezárólag. A teljes
állatállomány birtokon tartási idõszak alatt történõ átruházásakor az átadó termelõ által bérelt támogatási jogosultságnak az
átvevõ termelõ részére történõ bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba
történõ – a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet az átruházástól számított tíz munkanapon belül
kell benyújtani az MVH-hoz. A 2009. évben az anyatehéntartás támogatással összefüggõ támogatási jogosultság
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jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásba történõ átvezetése iránti kérelmek benyújtási határideje
2009. október 31.”
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet, valamint
a) az R. 2. §-ának (7) bekezdése,
b) az R.2. 6. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata
2009. november 1. napján hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter 17/2009. (VIII. 29.) SZMM rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pontjának 2. alpontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának
részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását a 3 évre szóló hatósági
keretszerzõdés érvényességi ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el.
A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, az SZMM-mel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint
az éves támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. 2009. január 1-jén hatósági
keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére – 2009. augusztus, szeptember, október és november hónapokban
a 2009. évre jóváhagyott támogatási összeg egytizenketted része 70 százalékának mértékéig, a tárgyhót követõ hónap
20. napjáig – kérelmére elõleg folyósítható.”

2. §

Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását a védett szervezeti szerzõdés érvényességi ideje alatt
évente kell kérelmezni. A kérelmet a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes
feltételeit tartalmazó, az SZMM-mel megkötött védett szervezeti szerzõdésben, valamint az éves támogatási szerzõdésben
foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. 2009. január 1-jén védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott
részére – 2009. augusztus, szeptember, október és november hónapokban a 2009. évre jóváhagyott támogatási összeg
egytizenketted része 70 százalékának mértékéig, a tárgyhót követõ hónap 20. napjáig – kérelmére elõleg folyósítható.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1145/2009. (VIII. 29.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a megerõsítés
fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

