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Kormányrendeletek

A Kormány 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelete
a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló
24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/B. § (6) bekezdésében, valamint a 124. § (2) bekezdés
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az államháztartásért felelõs miniszter a jogszabályi követelmények, valamint az általa megállapított módszertan
alapján – a feladatkör szerint érintett miniszterrel együttmûködésben – figyelemmel kíséri és értékeli a projektek
megvalósítását.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 8. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter a 3. § szerinti tárcaközi
bizottság bevonásával” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 4. § (3) bekezdés f) pontja, 6. § (3) bekezdés a) pontjában a ,,valamint”
szövegrész, illetve a 6. § (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelete
a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a)–b) pontjában megállapított feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

(1) A közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az elõirányzat terhére támogatásban részesülhetnek:]
„e) non-profit gazdasági társaságok,”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
„f) vízitársulatok.”
(3) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott szervezet részére a (2) bekezdés c) pontjától eltérõen is nyújtható,
ha a közmunkaprogramban érintett önkormányzat(ok) jegyzõjének igazolása alapján a közmunkaprogram keretében
foglalkoztatott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek aránya azért nem éri el a (2) bekezdés c) pontja
szerinti mértéket, mert a közmunkaprogramban érintett önkormányzat(ok) területén megfelelõ létszámú ilyen
személy nem áll rendelkezésre.”
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2. §

Az R. 4/A. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A Tanács tagjai]
„a) az egészségügyi miniszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter, az oktatási és kulturális miniszter, az önkormányzati miniszter, a társadalompolitika
összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter egy-egy képviselõje,”

3. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pályázatot
a) országosan a Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
b) régiónként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, vagy – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka
Tanácsának egyidejû tájékoztatásával – a regionális fejlesztési tanács
írhat ki.”

4. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos elõkészítõ, koordináló feladatokat országosan kiírt pályázatok esetében
a Közmunka Tanács, regionális pályázatok esetében a regionális munkaügyi központok látják el. Ennek keretében
a) fogadják és – a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott bírálati szempontok alapján – minõsítik
a pályázatokat,
b) döntési javaslatot készítenek a szociális és munkaügyi miniszter, valamint a regionális fejlesztési tanács számára.
(2) A regionális fejlesztési tanács által kiírt pályázatok esetében a szociális és munkaügyi miniszter a nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszter véleményének kikérését követõen hagyja jóvá a bírálati szempontokat.
(3) Abban az esetben, ha a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter részérõl a szociális és munkaügyi miniszter
megkeresésére 10 munkanapon belül nem érkezik válasz, úgy kell tekinteni, hogy a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter a bírálati szempontokkal egyetért.
(4) A regionális pályázatot véleményezésre meg kell küldeni az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint
a munkaügyi tanács részére.”

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos közmunkaprogram támogatásáról a szociális és munkaügyi miniszter, a regionális közmunkaprogram
támogatásáról a regionális fejlesztési tanács dönt. A regionális fejlesztési tanács a támogatás odaítélésérõl tájékoztatja
a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az
a) R. 2. § (1) bekezdés b) pontja, valamint
b) R. 1. § (2) bekezdésének záró szövegrészében a ,,vagy közalkalmazotti jogviszony keretében” szövegrész.
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a ,,gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe „ , vagy erre a célra az állam,
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek” szövegrész lép.
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 201/2009. (IX. 17.) Korm. rendelete
a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Iroda önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 rendelet célja
1. §

Ez a rendelet a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott
LEADER fejlesztések megvalósításának elõsegítése érdekében meghirdetésre kerülõ LEADER pályázati feltételeket és
támogatási célokokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok
eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlõség elveinek figyelembevételével.

Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az
elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében
megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM
rendelet alapján kiválasztott, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelõ helyi közösség,
b) LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területe (a továbbiakban: LEADER HACS tervezési terület): az IH által
határozatban elfogadott, a LEADER HACS tagságát alkotó települések együttes közigazgatási területe,
c) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján
elõzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, valamint a LEADER csoportok kiválasztásával
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 147/2007. (XII. 4.) FVM
rendelet] elismert LEADER HACS, amely az e rendelet szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén
keresztül az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerzõdés keretein belüli végrehajtását,
d) munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott, jogi személyiségû, ügyviteli és adminisztratív szervezet, amely
a LEADER HACS és az IH között megkötött együttmûködési szerzõdés alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és
IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében,
e) ügyfél: az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy,
települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg
valamely LEADER HACS tervezési területen,
f) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak az
illetékességi területére kidolgozott és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája,
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g)

HVS LEADER része (a továbbiakban: LEADER terv): a HVS azon része, amely az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
61–65. cikkében elõírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelõ fejlesztéseket
tartalmaz,
h) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kht.) 2. §
(1) bekezdés a), b), c), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény alapján
létrehozott egyesület,
i) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. §
(2) és (3) bekezdése szerint megalakult jogi személy,
j) hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülõ,
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében meghatározott települések,
k) LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom,
l) jogcím: az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelõen az azonos
fejlesztések, tevékenységek megvalósítása érdekében az e rendelet keretében meghirdetett célterületek összessége,
m) célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER HACS HVS-e alapján meghatározott
Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény (a továbbiakban: HPME), amelynek megvalósítására a pályázat irányul,
n) HPME katalógus: a LEADER tervben szereplõ HPME struktúra alapján elkészített, az e rendelet alapján
meghirdetett pályázati felhívásban szereplõ, az illetékes LEADER HACS tervezési területére speciális támogatási
feltételeket, célterületeket tartalmazó katalógus,
o) LEADER forrás: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben közzétett forrásallokáció alapján – az IH által – a LEADER HACS
lakosságszámával és településszámával arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja a LEADER
támogatásra, valamint a LEADER HACS mûködésére fordítható forrást,
p) LEADER támogatás: a LEADER HACS-nak a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján
rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás azon része, amelyet a LEADER HACS a jogcímek alapján a LEADER
tervben foglalt célok megvalósítására fordíthat,
q) közhasznú tevékenységek: a Kht. 26. § c) pontja szerint meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek
kielégítésére irányuló tevékenységek,
r) közösségi célú beruházások: olyan fejlesztések, amelyek a Kht. 26. § c) pontja szerinti célok, tevékenységek
megvalósítását segíti elõ,
s) pályázati felhívás: az e rendelet alapján igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeit tartalmazó, legkésõbb
a pályázat benyújtására rendelkezésre álló benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ 5. napon, külön
IH közleményben közzétett pályázati felhívás, amelynek részét képezi a HPME katalógus,
t) tradicionális eszköz: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében
a megismertetni kívánt idõszakban készült gépek, eszközök, tárgyak.
(2) Az e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl
szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplõ, a kérelemre és a kérelmezõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A támogatás igénybevételének általános feltételei
3. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben
foglaltaknak megfelelõen az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:
a) LEADER közösségi célú fejlesztés,
b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,
c) LEADER rendezvény,
d) LEADER képzés,
e) LEADER térségen belüli együttmûködés,
f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttmûködés,
g) LEADER tervek és tanulmányok.
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(2) E rendelet alapján az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye
szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az ügyfél
pályázatában szereplõ fejlesztés vonatkozásában a beruházás, a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területén
valósulhat meg, kivéve az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogcímek keretében megvalósuló fejlesztéseket.
(3) Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhetõ támogatás.
(4) Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat.
(5) A pályázat benyújtására nyitva álló idõszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
(6) Egy ügyfél a 2007–2013. évi tervezési idõszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.
(7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott
pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követõen nyújthat be.
4. §

(1) E rendelet alapján támogatás kizárólag olyan tevékenységhez vehetõ igénybe, amely a megvalósulás helye szerint
illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott LEADER megoldási javaslatokban megfogalmazott elvárt eredmény
elérését segíti elõ, megfelel a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott feltételeknek.
(2) E rendelet alapján benyújtott pályázatok vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell
alkalmazni.
(3) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévõ vállalkozásokra
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(4) A pályázati felhívás alapján támogatható mûködési kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (3)–(4) bekezdésében
foglaltakat nem kell alkalmazni.

5. §

(1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS részére a 147/2007. (XII. 4.)
FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget. A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban
meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén a támogatási összeg
nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott minimális támogatási összeget.
(2) Egy pályázat keretében a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlesztés vonatkozásában mûködési kiadás
igényelhetõ. A kiadás mértéke nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális
összeget, de legfeljebb
a) az elsõ évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 5%-át, legfeljebb bruttó
2 600 000 Ft-ot,
b) a második évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 4%-át, legfeljebb bruttó
2 000 000 Ft-ot,
c) a harmadik évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 3%-át, legfeljebb
bruttó 1 600 000 Ft-ot.
(3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében – ha a pályázatban eltérõ támogatási intenzitások kerülnek
megállapításra – egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában
a Gépkatalógus szerinti referenciaárat.
(5) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY)
beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat.
(6) Az e rendelet alapján megítélhetõ támogatási összeg alapját a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmében
a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként az
egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget,
b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében az e rendelet által támogatott
célterületek vonatkozásában három egymást követõ pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget,
c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek
esetében csekély összegû támogatásnak minõsül.
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6. §

(1) Nem vehetõ igénybe támogatás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §
(1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így
különösen a gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezetõ rendszer,
a tûzi-víz vezetékek, a tûzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelõ,
az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.
(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezõen
ellátandó feladatok – kivéve köztemetõ fenntartása – ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia
fejlesztésére.
(3) Nem vehetõ igénybe támogatás
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre,
fejlesztésre,
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre,
fejlesztésre,
c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre,
fejlesztésre,
d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
e) 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 szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatható
tevékenységre, fejlesztésre,
f) 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 támogatható tevékenységre, fejlesztésre,
g) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.
(4) Tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve képzést az ügyfél a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában
a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi
rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti partnervállalkozásától vagy
kapcsolt vállalkozásától nem vehet igénybe.

7. §

(1) E rendelet alapján kizárólag olyan tevékenységre igényelhetõ támogatás, amely megfelel a pályázati felhívás
horizontális feltételeinek, és szerepel a fejlesztés megvalósulási helye szerint illetékes LEADER HACS – legkésõbb
a pályázat benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ ötödik napon lezárt – HPME katalógusában.
(2) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában megjelölt támogatási
célterületre a HPME katalógusban meghatározott alábbi feltételek együttes betartása mellett:
a) támogatás-intenzitás,
b) maximális támogatási összeg,
c) minimális támogatási összeg,
d) egyéb alanyi feltételek,
e) egyéb tárgyi feltételek,
f) támogatható tevékenységek,
g) elszámolható kiadások,
h) megvalósulás helye.
(3) Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevékenységek vonatkozásában az e rendelet szerinti elszámolható
kiadások körét az illetékes LEADER HACS HPME katalógusa határozza meg.
(4) A pályázathoz mellékelni kell a Vhr.-ben elõírtak mellett az e rendeletben meghatározott, valamint az illetékes LEADER
HACS HPME katalógusában elõírt mellékleteket.
(5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követõen kezdhetõ meg.
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(6) Az e rendelet keretében benyújtott pályázatok értékelésénél a pályázati felhívásban rögzített horizontális, valamint
a fejlesztés megvalósítása helye szerint illetékes LEADER HACS HPME katalógusában szereplõ jogcím és speciális
pontozási szempontokat kell figyelembe venni.
(7) A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében
a) a Vhr. 20. § (3) bekezdésétõl eltérõen, ha az ügyfél mûködési támogatást is igénybe vesz, az utolsó kifizetési
kérelem benyújtása elõtt kifizethetõ a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-át meghaladó
összeg,
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két
árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértõ által
megállapított értéken történik,
c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásától számított öt évig tart,
d) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás,
fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása
mellett bérbe adható,
e) a Vhr. 20. § (4) bekezdésében foglaltakat – ha az ügyfél mûködési támogatást is igénybe vesz – az ügyfél külön
köteles teljesíteni a beruházási és a mûködési kiadások vonatkozásában.
(8) A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két
árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértõ által
megállapított értéken történik,
b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásától számított öt évig tart,
c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás,
fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása
mellett bérbe adható.

A pályázat benyújtása
8. §

(1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 2009.
október 31. között, ezt követõen évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell
benyújtani – a Törvény 16. §-a valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási
szerzõdés szerint – az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.
(2) A pályázathoz mellékelni kell
a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkezõ
önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselõ-testületének vagy társulási tanácsának
a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonatát,
b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi fõhatóság által kiadott, az egyházi jogi
személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjától eltérõen pénzügyi tervet a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER
közösségi célú fejlesztés jogcím keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az
5 000 000 forintot nem haladja meg,
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérõen, ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás,
pénzügyi és üzleti tervet; ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi,
mûködtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés
keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja,
f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi
évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatásról szóló nyilatkozatot,
g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
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h)

az értékeléshez az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat.
(3) Egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás vonatozásában létesítõ okirattal nem
szükséges igazolni a közhasznú tevékenység ellátását.

A pályázat elbírálása
9. §

(1) Az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok elbírálása a Törvény III–IV. fejezete
alapján történik.
(2) A pályázat bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött
delegálási szerzõdés szerint – az illetékes LEADER HACS a pályázati felhívásban rögzített horizontális, valamint az
illetékes LEADER HACS HPME katalógusában szereplõ, a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett célterületre
meghatározott jogcím vagy speciális pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A pályázatok rangsorolása után a rendelkezésre álló keret
alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést.

A kifizetési kérelem benyújtása
10. §

(1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtõl kezdõdõen évente
a) január 1–31.,
b) április 1–30.,
c) július 1–31.,
d) október 1–31.
között lehet benyújtani – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között
létrejött delegálási szerzõdés szerint – az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.
(2) Egy ügyfél
a) a beruházási, fejlesztési támogatás igénybevétele érdekében évente kettõ,
b) a mûködési kiadás igénybevétele érdekében évente négy
kifizetési kérelem benyújtására jogosult.
(3) Az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát, továbbá induló egyéni vállalkozó ügyfél
esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és az ügyfél egyéni vállalkozói
tevékenységi körérõl.

Jogkövetkezmények
11. §

(1) Ha a pályázati felhívásban szereplõ értékelési szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot
szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az ügyfél támogatási
jogosultsága megszûnik.
(2) A pályázati felhívás HPME katalógus részében az illetékes LEADER HACS területére meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazandóak.

Záró rendelkezés
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés
13. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelete
a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl szóló
141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) 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) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében
nyújtott támogatás részletes feltételeirõl szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„f) teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló
alapján az IH, valamint – a 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról – a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a 2009.
március 1. és március 31. közötti idõszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra
jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplõ teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási
idõszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt;”
(2) Az R. 1. §-a a következõ m)–p) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„m) helyi termék: helyben elõállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az
adott térségre jellemzõ technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával,
eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által elõállított, feldolgozott termék;
n) reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területérõl származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévõ
vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerûsítõ, bemutató termékek, kiadványok;
o) ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fõ lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fõ/km2-nél
alacsonyabb népsûrûséggel rendelkezõ települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével;
p) vezetõ tisztségviselõ: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségû szervezet vezetõ testületének tagja,
egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelõ bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében
a felügyelõ bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselõje.”

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:]
„c) a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú,
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon
az IH által elõzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek
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a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentõségû területét érintik,
továbbá a meglévõ tanulmányok, elemzések aktualizálására;”
(2) Az R. 3. § (1) bekezdése a következõ k)–l) ponttal egészül ki:
[E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:]
„k) 2009. október 1-jétõl az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések
keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön
delegálási szerzõdés alapján történõ közremûködésre;
l) az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerûsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerûsítése érdekében a LEADER
HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.”
(3) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minõsül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve
a HVK
a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkezõ, legalább 20 m2 -es, önálló, vezetékes
telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon
keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával
meghosszabbított nyitva tartással mûködik,
b) legalább egy fõállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat
(munkaszervezet-vezetõt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken,
c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-tõl, a támogatási idõszakot megelõzõ két hónapban
legalább három tájékoztató fórumot tart,
d) a végsõ kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot mûködtet.”
(4) Az R. 3. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK 2009. október 1-jétõl akkor
láthatja el, ha
a) a LEADER HACS legalább 1 fõ szakmai, fõállású munkaszervezet-vezetõt és legalább 2 fõ fõállású ügyintézõt
alkalmaz,
b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú
mellékletben szereplõ delegálási követelmény jegyzéknek,
c) a 2009. október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplõ személyi feltételeknek megfelelnek.
(4) Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda 2009. október 1-jétõl az
IH jóváhagyásával üzemeltethetõ.
(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetõi állást csak fõállású munkatárs láthatja el, ezen feladat
másodállásban nem végezhetõ.”
3. §

(1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK
köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegû
megbízást nem köthet.”
(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nettó 500 000 Ft/db teljes bekerülési értékû vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékû tárgyi eszköz
beszerzése csak az IH elõzetes hozzájárulásával kérelmezhetõ a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM
honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be
kell számítani a rendeltetésszerû használatához nélkülözhetetlen, kiegészítõ (önállóan nem használható) kellék
értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése
során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtõl
legfeljebb 15%-ban térhet el.”
(3) Az R. 4. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülõ teljes költség egy
elszámolási idõszakban meghaladja a nettó 500 000 Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH elõzetes jóváhagyásával
végezhetõ. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett
formanyomtatványon lehet kérelmezni.”
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4. §

(1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási idõszak
15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz
kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára
vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörûen látta el az adott idõszakban a 3. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási
szerzõdés a lejáratát megelõzõen megszûnik vagy az adott elszámolási idõszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS
a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak
a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadások, és
b) a 4. számú melléklet szerinti, a mûködéshez kötõdõ személyi jellegû kiadások.”
(2) Az R. 5. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A 7411, 7412, 7413, 7414, 7420, 7450, 7487 SZJ 03 számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási
idõszakban igényelhetõ összeg nem haladhatja meg a 6 000 000 Ft-ot.
(5) Az elsõ kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k mûködése kapcsán a jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezet bejegyzését követõen, valamint a nonprofit gazdasági társaságok elõtársaságként történõ
mûködése során, de legkorábban 2008. augusztus 1-jétõl felmerült kiadások számolhatóak el.
(6) A mûködési költség finanszírozásának elsõ három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhetõ összeg nem
haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mûködési költség 30%-át, azt követõ
években a 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttmûködési megállapodás alapján köteles
ellátni a feladatot.
(7) Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon
kérvényezett IH jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történõ
kézbesítésétõl számított 22 munkanapon belül dönt az IH.”

5. §

Az R. a következõ 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A LEADER HACS vezetõ tisztségviselõi részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegébõl
elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 120 000 Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit
gazdasági társaság cégvezetõje és ügyvezetõje. Az elnök, a cégvezetõ és az ügyvezetõ tiszteletdíjának összegébõl
elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 180 000 Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetõi feladatokat, vagy ha
nem fõállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetõi feladatokat is ellát vagy fõállásban történik
a feladatellátás, akkor a munkabére összegébõl elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetõre
vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet.
(2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezetõ tisztségviselõje részére költségtérítés állapítható meg. A
költségtérítés havi összegébõl elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezetõ
tisztségviselõ részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, de legfeljebb bruttó
120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezetõ tisztségviselõje részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor
a költségtérítés havi összegébõl elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot.
(3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket – számítógép, laptop,
mobiltelefon – a LEADER HACS-csal munkaszerzõdésben álló fõállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezetõ
tisztségviselõi kaphatnak használatra.
(4) A helyi és távolsági távbeszélõ-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó
beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (12) bekezdése
alapján számolható el.
(5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történõ elõzetes bejelentés és
jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett
formanyomtatvány IH-hoz történõ megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK.
(6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett
nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a
HVI irodavezetõit.
(7) A HVI címbirtokos szervezet vezetõje, vezetõ helyettese, irodavezetõje és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér
fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetõje, alkalmazottja vagy vezetõ tisztségviselõje.
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(8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetõje, munkavállalója és közeli hozzátartozóik tulajdonában álló, illetve
érdekeltségi körébe tartozó szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem
nyújthat.
5/B. § (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett.
(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet, kivéve a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi
terméket és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátást, amelyek összege nem haladhatja meg elszámolási
idõszakonként az 500 000 Ft-ot.
(3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek
mértéke naptári évenként nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot.
(4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el.
(5) Irodabútor és irodai kiegészítõ beszerzése nem haladhatja meg a mûködés elsõ 2 évében (2008, 2009) naptári
évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követõ idõszakban naptári évenként a 2 000 000 Ft-ot.
(6) A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármû bérlésére gépjármûvenként legfeljebb bruttó 180 000 Ft/hó összeg
számolható el.
(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség
a) a LEADER HACS területét érintõ rendezvények vonatkozásában az 500 000 Ft/rendezvény,
b) országos rendezvények esetén a 3 000 000 Ft/rendezvény,
c) nemzetközi rendezvények esetén az 5 000 000 Ft/rendezvény
összeget nem haladhatja meg.
(8) A LEADER HACS területét érintõ fórumok költségeinek elszámolható mértéke
a) helyi, települési fórum esetén a 200 000 Ft/rendezvény,
b) LEADER HACS teljes területét érintõ fórum esetén az 500 000 Ft/rendezvény
összeget nem haladhatja meg.”
6. §

(1) Az R. 7. § (6) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell:]
„g) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat.”
(2) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idõszakban a benyújtási idõszakot megelõzõ,
pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülõ kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetõk el.”
(3) Az R. 7. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Vhr. 19. § (6) bekezdésétõl eltérõen a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel
Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános
forgalmi adóról szóló törvény nem írja elõ. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2–4. számú mellékletben
meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetõvé tevõ, pontos megnevezését a bizonylatnak
tartalmaznia kell.”

7. §

Az R. a 9. §-t követõen a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét.”

8. §

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

Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2. és 3. számú melléklete a 2. és 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 4–6. számú melléklete helyébe a 4–6. melléklet lép.
Az R. kiegészül a 7–9. melléklet szerinti 7–9. számú melléklettel.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R. e rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését, 7. § (8) bekezdését, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és
4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet alapján elõzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) e rendelettel megállapított 2. § a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
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(3) Az R. e rendelettel megállapított 5/B. § (4) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket 2010. február 1-jétõl kell
alkalmazni.
10. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között,
azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon postai úton.”
(2) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között,
azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon postai úton.”
(3) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között,
azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon postai úton.”
(4) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között,
azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon postai úton.”
(5) A Rendelet 2. § a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az elõzetesen elismert vidékfejlesztési
akciócsoportok közül az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.)
FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1698/2005/EK rendelet) 62. cikkének megfelelõ helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK
rendelet 62. cikkének megfelelõ, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítõ helyi közösség;
b) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelõ helyi közösség, valamint
a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelõ, a helyi vidékfejlesztési stratégia
végrehajtását segítõ helyi közösség;”

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Az e rendelet alapján támogatásra jogosult LEADER helyi akciócsoportok
és Helyi Vidékfejlesztési Közösségek
LEADER HACS neve

1.
2.

8 Palóc+28
A Bakonyért Helyi Közösség

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Duna összeköt
A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért
Abaúj Leader Akciócsoport
Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi Közösség
Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért
Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Bakonyalja-Kisalföld kapuja

10.
11.

Balaton-Felvidéki Akciócsoport
Bihar Sárrét Összefogás

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bonyhádi Helyi Közösség
Borsod-Torna-Gömör
Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK)
Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport
Cserhátalja Helyi Közösség
Dél-balatoni Helyi Közösség
Dél-Borsodi Akciócsoport
Déli Napfény
Dél-Mátra
Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség
DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmûködések

23.
24.
25.

Dunamellék-Felsõ-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz
Helyi Közösség
Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye!
Eger vidék kincsei

26.
27.

Érmelléki Helyi Közösség
Észak Hevesi

28.

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Észak-Kaposi Partnerek
Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség
Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség
Felsõ-Bácska
Felsõ-Homokhátság Helyi Közösség
Felsõ-Szabolcsi LEADER

35.
36.

Felsõ-Tisza Völgye
Gerence-Marcal-Somló

Megalapított jogi személyiségû szervezet név

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület
Duna Összeköt Egyesület
A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület
Abaúj Leader Egyesület
Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület
Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület
Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület
Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.
Borsod-Torna-Gömör Egyesület
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.
Dél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt.
Dél-Borsodi LEADER Egyesület
Déli Napfény Nonprofit Kft.
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
D.Z.Nektár LEADER Nonprofit Kft.
DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmûködés Helyi
Közössége Közhasznú Egyesület
Dunamellék LEADER Egyesület
„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület
Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
Észak Hevesi Vidék Fejlõdéséért Közhasznú
Egyesület
Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület
Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület
3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.
Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Felsõ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke
Vidékfejlesztési Egyesület
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LEADER HACS neve

37.

GERJE-SZTÕK

38.
39.

Göcsej-Hegyhát
Hajdúvölgy – Körösmente

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

HAJT-A Csapat
HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport
Homokhátság
Hortobágy
Innovatív Dél-Zala
Ipoly-menti Palócok
Jászsági Kistérségi
Kemenesalja-Hegyhát
Kertészek Földje Helyi Közösség
Kis-Duna-menti Helyi Közösség
Kiskunok Vidékéért Akciócsoport
Koppányvölgye

52.
53.
54.

Körösök Völgye Akciócsoport
Körös-Sárréti Helyi Közösség
Közép-Nyírségért és Rétközért

55.

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság
LEADER Közösség
Kunsági Helyi Közösség
Maros-völgyi Helyi Közösség
Mecsek-Völgység-Hegyhát
Mecsekvidék
MEZÕFÖLD Helyi Közösség
Mezõföldi Híd
Nagykunságért LEADER Helyi Közösség

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Nyírség Fejlõdéséért
Nyírség Helyi Közösség
Nyugat Kapuja
Ormánságtól a Szársomlyóig
Õrség Határok Nélkül
Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi
Közösség
Rábaköz
Rinya-Dráva Szövetség
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség
SÁRVÍZ Helyi Közösség
Somló-Marcalmente-Bakonyalja

74.
75.
76.
77.
78.
79.

Strázsa-Felsõ Tápió
Szatmár Helyi Közösség
Szigetköz Mosoni-sík Helyi Közösség
Szinergia LEADER Közösség
Tisza-menti LEADER Helyi Közösség
Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER Akciócsoport

80.

Tiszatér
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GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület
Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület
Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület
HAJT-A Csapat Egyesület
HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztõ Egyesülete
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
Sághegy Leader Egyesület
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
Kiskunok Vidékéért Egyesület
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
Maros-völgyi LEADER Egyesület
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
MEZÕFÖLD Helyi Közösség Egyesület
Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
Nyírség Fejlõdéséért LEADER Egyesület
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
UTIRO Leader Egyesület
Dél-Baranya határmenti települések Egyesülete
Õrség Határok Nélkül Egyesület
Pannónia Kincse Leader Egyesület
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
Rinya-Dráva Szövetség
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület
Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport Közhasznú Egyesület
Strázsa-Felsõ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
Szatmár Leader Egyesület
Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület
Szinergia Egyesület
Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület
Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület
Tiszatér Leader Egyesület
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LEADER HACS neve

81.
82.
83.

Tisza-tó Térsége
Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési
csoport
Tiszazugért

84.
85.
86.

Vasi Õrtorony
Velencei-tó Helyi Közösség
Vértes-Gerecse

87.
88.

Vidékünk a jövõnk Helyi Közösség
Völgy Vidék Helyi Akciócsoport

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

zAGYvaság
Zala Termálvölgye
Zala Zöld Szíve
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Zalai Témautak
Zempléni Tájak Helyi Közösség
Zengõ-Duna Helyi Közösség
Zselici Lámpások

Megalapított jogi személyiségû szervezet név

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület
Homokhátság Fejlõdéséért Nonprofit Kft.
Tiszazugi-Leader Vidékfejelsztési Programiroda
Nonprofit Kft.
Vasi Õrtorony Közhasznú Egyesület
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú
egyesület
Vidékünk a jövõnk Szövetség
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú
Egyesület
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Zala Termálvölgye Egyesület
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
Zengõ-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
„

2. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
Az R. 2. számú melléklete a következõ 2. táblázattal egészül ki:
[A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadások (SZJ03)]
„2. táblázat
2222

Máshova nem sorolt nyomás

2225

Kisegítõ nyomdai tevékenység

4522

Tetõszerkezet-építés, tetõfedés, vízszigetelés

4525

Egyéb speciális szaképítés

4531

Villanyszerelés

4532

Szigetelés

4533

Víz-, gáz-, fûtésszerelés

4534

Egyéb épületgépészeti szerelés

4541

Vakolás

4542

Épületasztalos-szerkezet szerelése

4543

Padló-, falburkolás

4544

Festés, üvegezés

4550

Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

5274

Egyéb fogyasztási cikk javítása

6023

Egyéb szárazföldi személyszállítás

7121

Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése

7460

Biztonsági tevékenység

8512

Egészségügyi alapellátás

9112

Szakmai érdekképviselet
„

36864

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 131. szám

3. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
Az R. 3. számú melléklete a következõ 2. táblázattal egészül ki:
[A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadások VTSZ szám alapján]
„2. táblázat
0802
0803
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0902
1202
1704
1806
2105
2203
2205
2206
2701
3214

3215
3808

3917
3918

3922
3923
4009
4015
4402
4409

4410

4411

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is
Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
Citrusfélék frissen vagy szárítva
Szõlõ frissen vagy szárítva
Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
Alma, körte és birs frissen
Kajszibarack, cseresznye, meggy, õszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény
frissen
Más gyümölcs frissen
Tea, aromásítva is
Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem fõzve, héjában vagy törve is
Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
Fagylalt és más ehetõ jégkrém, kakaótartalommal is
Malátából készült sör
Vermut és friss szõlõbõl készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett
italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
Kõszén; brikett, tojásbrikett és kõszénbõl elõállított hasonló szilárd tüzelõanyag
Üvegezõgitt, oltógitt, gyantacement, tömítõszer és más masztix; festõgyurma; nem tûzálló
simítókészítmény homlokzathoz, belsõ falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy
hasonló célra
Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is
Rovarölõk, patkányirtók, gombaölõk, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedésszabályozó szerek, fertõtlenítõk és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag,
kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)
Mûanyagból készült csõ és tömlõ és ezek szerelvénye (pl. csõkapcsoló, könyökdarab,
karima)
Mûanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; mûanyag fal- vagy
mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak
szerint
Mûanyag fürdõkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülõke és
-tetõ, -öblítõtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru
Mûanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; mûanyag dugó, fedõ, kupak és
más lezáró
Csõ és tömlõ vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl. csõkapcsolóval,
könyökdarabbal, karimával)
Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyût,
ujjatlan és egyujjas kesztyût is), bármilyen célra
Faszén (beleértve kagyló és dió alakban is), brikettezve is
Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége
vagy felülete mentén összefüggõ (folytatólagos) összeillesztésre elõkészítve (hornyolt,
barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” alakú összeillesztésre elõkészített, félgömbölyûre
vagy hasonló módon formázott) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
Forgácslemez és hasonló tábla [például: irányított forgácselrendezésû lemez (OSB) és
ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötõanyaggal
agglomerálva (tömörítve) is
Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal
összeragasztva is

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 131. szám

4412
4413
4414
4415
4417
4418
4419
4421
4501
4502

4503
4504
4812
4814
4815
5306
5308
5309
5310
5311
5703
5704
5705
5803
5807
5810
5904
5905
6301
6302
6306
6307
6601
6603
6801
6905
6907
6908
6910
6911

36865

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban
Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete
Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából;
rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából
Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprû- vagy kefe- és ecsetnyél és
-test fából; csizma- vagy cipõkaptafa és sámfa fából
Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított
padlópanelek, zsindely
Asztali és konyhai cikkek fából
Más faáru
Természetes parafa, nyersen vagy egyszerûen elõkészítve; parafahulladék; aprított,
szemcsézett vagy õrölt parafa
Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap
alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles
peremû nyersdarabokat is)
Természetes parafából készült áru
Agglomerált parafa (kötõanyaggal is) és ebbõl készült áru
Papíripari rostanyagból készült szûrõtömb, -tábla és -lap
Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír
Papír vagy karton alapú padlóburkolat, méretre vágva is
Lenfonal
Fonal más növényi textilrostból; papírfonal
Lenszövet
Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból
Tûzött szõnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
Szõnyeg és más textil padlóborító nemezbõl, nem tûzve vagy nem pelyhesítve,
konfekcionálva is
Más szõnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
Gézszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével
Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre
vágva, de nem hímezve
Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban
Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy
borításból áll, kiszabva is
Textil falborító
Takaró és útitakaró
Ágynemû, asztalnemû, testápolási és konyhai textília
Ponyva, vászontetõ és napellenzõ; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, vagy szárazföldi
jármûvek vitorlája; kempingcikk
Más készáru, beleértve a szabásmintát is
Esernyõ és napernyõ (beleértve a boternyõt, kerti és hasonló napernyõt is)
A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei
Kövezetkocka (kockakõ), szegélykõ és járdaburkoló kõ természetes kõbõl (a pala kivételével)
Tetõcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti
kerámiaáru
Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan
kerámiamozaik, kockakõ és hasonló áru, alátéten is
Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas
kerámiamozaik, kockakõ és hasonló áru, alátéten is
Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdõkád, bidé, WC-kagyló, WC-víztartály,
piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából
Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai
porcelánból
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6913
7007
7008
7009
7321

7322

7323
7324
8201

8203
8204
8205

8206
8208
8209
8210
8211
8214

8301

8302

8307
8308

8309

8402
8404

8405
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Szobrocska és más dísztárgy kerámiából
Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegbõl
Többrétegû szigetelõüveg
Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is
Kályha (kisegítõ kazánnal központi fûtés céljára is), konyhai tûzhely, tûzrostély, fõzõlap,
nyárssütõ, parázstartó, gázgyûrû, tányérmelegítõ és háztartásban használatos, nem
elektromos mûködésû hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból
Fûtõtest központi fûtéshez, nem elektromos fûtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítõ és
meleglevegõ-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegõelosztót is) nem elektromos
fûtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból
Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy
acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyû és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból
Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból
Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas
kacsozókés és hasonló vágószerszám; mindenféle kertész olló, fanyesõ olló; kasza, sarló,
szénavágó kés, sövénynyíró olló, rönkhasító ék és más mezõgazdasági, kertészeti vagy
erdõgazdasági kéziszerszám
Reszelõ, ráspoly, fogó (beleértve a csípõfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló,
csõvágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám
Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérõ csavarkulcsot is
a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhetõ csõkulcs, fogóval is
Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyû üvegvágót is);
forrasztólámpa; satu, befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és -alkatrész
kivételével; üllõ; hordozható kovácstûzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással
mûködõ köszörûkõ
A 8202–8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok
a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben
Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez
Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetbõl
Kézi mûködtetésû mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy
megfelelõ állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben
Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés
kivételével, és ezek vágópengéi
Máshol nem említett késmûvesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd,
aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikûr- vagy pedikûrkészlet és felszerelés
(körömreszelõ is)
Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos mûködésû) nem nemesfémbõl; más
kulcsos, illetve kombinációs mûködésû zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem
nemesfémbõl; mindezekhez kulcs, nem nemesfémbõl
Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcsõ, ablak, redõny, karosszéria,
nyergesáru, bõrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémbõl; fali
ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthetõ cikk nem nemesfémbõl;
bútorgörgõ nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémbõl
Hajlékony csõ, szerelvénnyel is, nem nemesfémbõl
Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fûzõkarika és
hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más
készáruhoz, nem nemesfémbõl; csõszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémbõl;
gyöngy és flitter nem nemesfémbõl
Dugó, kupak és fedõ (beleértve a korona-, csavar- és kiöntõdugót is), palackfedél vagy
kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédõ, pecsét és más csomagolási tartozék,
nem nemesfémbõl
Vízgõzt vagy más gõzt fejlesztõ kazán (az alacsony nyomású gõz elõállítására is alkalmas,
központi fûtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítõ vízkazán
Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-elõmelegítõ,
túlhevítõ, koromeltávolító, gázvisszanyerõ); gõzcseppfolyósító vízgõzt vagy más gõzt
fejlesztõ energiaegységhez
Gázfejlesztõ vagy vízgázfejlesztõ generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztõ és
hasonló vizes eljárású gázfejlesztõ generátor, tisztítóberendezéssel is
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8415

8501
8502
8503
8504
8512
8513
8520
8521
8522
8532
8534
8537

8538
8539
8546
8547

9001

9002

9004
9007
9008
9009
9010
9016
9023
9032
9103
9105
9107
9607
9617
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Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hõmérséklet- és
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben
a nedvesség külön nem szabályozható
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztõ egység (aggregát) kivételével]
Elektromos áramfejlesztõ egység (aggregát) és forgó áramátalakító
Kizárólag vagy elsõsorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor
Elektromos világító- vagy jelzõkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlõ,
jegesedésgátló és páramentesítõ készülék kerékpárhoz vagy gépjármûhöz
Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses)
energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével
Hangfelvevõ- vagy hanglejátszó készülék
Videofelvevõ vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
Kizárólag vagy elsõsorban a 8519–8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka
Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor
Nyomtatott áramkör
Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy
a 8536 vtsz. alá tartozó készülékbõl legalább kettõt foglal magában, elektromos vezérlésre
vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó
szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésû készülék, a 8517 vtsz. alá
tartozó kapcsolókészülékek kivételével
Kizárólag vagy elsõsorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
Elektromos izzólámpa vagy kisülési csõ, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az
ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa
Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelõ
Szigetelõszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag
szigetelõanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztõl (pl. belsõ menetes foglalat),
amelyeket az öntésnél csak a szerelhetõség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz.
alá tartozó szigetelõ kivételével; szigetelõanyaggal bélelt, nem nemesfémbõl készült
elektromos szigetelõcsõ és ezek csatlakozódarabjai
Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá
tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült
lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem
megmunkált üvegbõl készült elem kivételével
Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a mûszer
vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegbõl készült
elem kivételével
Szemüveg, védõszemüveg és hasonló, látásjavító, védõ- vagy más szemüveg
Mozgóképfelvevõ (kamera) és -vetítõ, hangfelvevõ vagy hanglejátszó készülékkel vagy
anélkül
Állóképvetítõ, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítõ
(a mozgó-fényképészeti kivételével)
Optikai rendszerû vagy kontakt fénymásoló és hõmásoló készülék
Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is)
készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelõ; vetítõvászon
Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is
Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltetõ célra szolgáló mûszer, készülék,
eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan
Automata szabályozó- vagy ellenõrzõ mûszer és készülék
Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
Más óra
Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral mûködõ idõkapcsoló
Villámzár (húzózár) és részei
Hõpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével
„
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4. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, mûködéshez kötõdõ személyi jellegû kiadások
a)
b)
c)
d)

e)

a LEADER HACS vagy a HVK által alapított jogi személy alkalmazásában álló vagy tisztséget betöltõ személyek
munkaszerzõdése, tiszteletdíja és megbízási szerzõdés alapján kifizetett bér és járulékai;
munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelõ
jutalom vagy annak idõarányos része;
jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban
meghatározott adómentes összegig fizetett része;
a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, természetbeni juttatásként,
költségtérítésként fizetett összeg adómentes része:
– étkezési utalvány,
– önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás,
– magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-kiegészítés,
– egészségpénztári tagdíj finanszírozásának átvállalása,
– hozzájárulás egészségpénztári egyéni számlához a tagdíjon felül is,
– kultúra utalvány,
– iskolakezdési támogatás utalvány formájában,
– tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
– üdülési csekk,
– helyi utazási bérlet;
a munkáltató a LEADER HACS fõállású munkavállalói részére a d) pontban meghatározott természetbeni
juttatásokat munkavállalónként legfeljebb naptári évenként 400 000 forint erejéig elszámolhatja;”

5. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1.
1.1.
1.2.
1.3.

LEADER HACS vagy HVK adatai:
név,
képviseletre jogosult neve,
MVH ügyfél-regisztrációs szám.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Tanulmányra vonatkozó adatok:
tanulmány címe,
tanulmány alcíme,
tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter),
tanulmány által érintett téma(k),
a téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter),
tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes
fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással),
a tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter).

3.
3.1.
3.2.
3.3.

A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:
szervezet/személy neve,
szervezet formája,
szervezet/személy elérhetõsége (postacím, és e-mail),
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3.4.
3.5.
3.6.

kapcsolattartó adatai,
a tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter),
referencia lista.

4.

Tanulmány elkészítésének költsége (Ft)

5.

Keltezés (helye, ideje)

6.

Képviseletre jogosult cégszerû aláírása”

6. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„6. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A nettó 500 000 Ft/db összegû vagy a feletti nagy értékû tárgyi eszközök beszerzése érdekében
szükséges IH általi jóváhagyáshoz szükséges adatok
1.
1.1.
1.2.
1.3.

LEADER HACS vagy HVK adatai:
név,
képviseletre jogosult neve,
MVH ügyfél-regisztrációs száma.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Beszerezni kívánt eszköz adatai:
fajtája, típusa, rövid leírása,
beszerzés összege,
beszerezni kívánt eszközzel történõ feladatellátás.

3.

LEADER HACS által fenntartott iroda jelenlegi technikai felszereltsége

4.

Keltezés (helye, ideje)

5.

Képviseletre jogosult cégszerû aláírása”

7. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„7. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Az új iroda bérlése IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A LEADER HACS-ra vagy a HVK-ra vonatkozó adatok:
név,
képviseletre jogosult neve:
MVH ügyfél-regisztrációs szám,
meglévõ iroda címe.

2.
2.1.
2.2.

A LEADER HACS vagy a HVK tervezett új irodájára vonatkozó adatok:
a tervezett új iroda mûszaki adatai,
a tervezett új iroda címe.

3.

Iroda váltás indoklása

4.

Új iroda bérleti költsége
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8. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„8. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Delegálási követelmény-jegyzék
1.

Feladatellátás helyszíne:
a) beléptetõ rendszer (amellyel azonosítható a belépõ személye és nyomon követhetõ a belépés-kilépés idõpontja);
b) tûzvédelem: gyengeáramú, automatikus tûzjelzõ rendszer;
c) betörésvédelem (mozgásérzékelõvel ellátott riasztórendszer).

2.
2.1.

IIER-ben történõ feladatellátás informatikai követelményei:
Hardware követelmények:
CPU
memória

merevlemez

monitorfelbontás
Hálózati sávszélesség

Kézi vonalkód olvasók

2.2.

2.3.

Minimum

Ajánlott

1 GHz P4
768 MB

2 GHz P4
1,5 GB

512 MB

1 GB

1024×768
256 kbit/s

1280×1024
1 Mbit/s

Megjegyzés

Celeron processzor nem ajánlott.
384 MB az alkalmazásnak, plusz
minimum 128 MB az oprendszernek
és egyéb alkalmazásoknak.
Az alkalmazásnak, letöltött
kódtáraknak és a JRE-nek. Nem
tartalmazza az alkalmazáson túl
használt szoftverek helyigényét.
–
Az igénybevett sávszélesség függ
a használt alkalmazásrész által
mozgatott adatmennyiségtõl.
Az alkalmazás számára
transzparensen
billentyûzetinputként szállítják az
adatokat.

Szoftverkörnyezet
1. 32, illetve 64 bites Windows XP/Vista vagy azzal egyenértékû operációs rendszer.
2. Sun Java futtatókörnyezet (JRE) 1.5-ös verziója, legalább 1.5.0_12.
3. Az alábbi fontok megléte a rendszerben:
a)
szabványos windows fontok: bkant, antquab, antquai, antquabi, cour, courbd, couri, courbi;
b)
továbbá az Microsoft Office-al is telepíthetõ: arialn, arialnb, arialni, arialnbi, arial, arialbd, ariali, arialbi.
4. Az Adobe Reader „magyar” változatának valamely verziója a generált dokumentumok megjelenítéséhez,
nyomtatásához. (A 8-as verziók között többnek gondja van a fontkezeléssel, ezt a 9-es verziókban javították.)
Hálózati-biztonsági követelmények a LEADER HACS-nál
1. A kliens gépeken kereskedelmi vírusvédelmi megoldás, érvényes elõfizetéssel, ajánlott vírusvédelmi rendszer
a McAfee (VSE 8.7).
2. A Windows XP operációs rendszer vagy azzal egyenértékû biztonsági szempontból legfrissebb változata (az
operációs rendszerhez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítése).
3. Az IIER távoli hozzáféréshez az MVH által biztosított programok (pl. VPN kliens, IIER kliens stb.) aktuális verziója
(telepítését a LEADER HACS, vagy az MVH kirendeltségi informatikusa végzi) az MVH által biztosított telepítési
útmutató alapján.
4 A LEADER HACS az általa üzemeltetett IIER kliensnek használt munkaállomásokhoz távoli hozzáférési lehetõséget
biztosít az MVH számára.
5. MVH-n belüli elhelyezése esetén az MVH a LEADER HACS számára a szolgáltatásai közül az IIER és internet
hozzáférést biztosítja.
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A LEADER HACS tulajdonát képezõ MVH-n belül elhelyezett, az MVH hálózatára rácsatlakoztatott eszközökön
[számítógépeken (desktop, laptop)] az MVH saját szabályzatainak megfelelõ biztonsági policyt, beállításokat
alkalmazhat, telepítéseket hajthat végre, melynek a LEADER HACS köteles magát alávetni.
Szélessávú internet
Tárgyi feltételek:
1. nyomtató (fekete-fehér, A/4),
2. scanner (A/3) (TWAIN driverrel rendelkezõ scannerek támogatottak),
3. digitális fényképezõgép,
4. etikett nyomtató (ZEBRA TLP 2844 vagy azzal kompatibilis),
5. mobiltelefon [az IIER távoli hozzáféréshez (SMS alapú azonosítás)],
6. postafiók,
7. dátumbélyegzõ,
8. érkeztetõ-bélyegzõ,
9. díjhiteles bélyegzõ,
10. cégbélyegzõ,
11. tértivevény bélyegzõ.
Gépkocsi, amely saját tulajdonú gépjármû is lehet, költség elszámolással.
Személyi feltételek
Szakmai vezetõ (1 fõ)
1. felsõfokú végzettség,
2. magyar állampolgárság,
3. erkölcsi bizonyítvány,
4. felhasználói szintû számítógépes ismeret,
5. kompetenciák: magas szintû kommunikációs és együttmûködési készség, jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és
támogatottság.
Ügykezelõ (1 fõ)
1. középfokú végzettség,
2. adminisztrációs gyakorlat,
3. felhasználói szintû számítógépes ismeret,
4. magyar állampolgárság,
5. erkölcsi bizonyítvány.
Ügyintézõ (2–5 fõ)
1. felsõfokú végzettség,
2. magyar állampolgárság,
3. erkölcsi bizonyítvány,
4. felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
Az A1, A2 és a vezetõi szerepkör csak felsõfokú végzettséggel tölthetõ be. További új munkatárs felvételére, illetve
vezetõ kinevezésére kötelezõ érvényûek a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
elõírásai. Ha a LEADER HACS nem rendelkezik jelen esetben olyan munkavállalóval, aki a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti képesítési elõírásoknak megfelel (különös
tekintettel a 89., 121. és 126. pontokban foglaltaknak), akkor köteles felvenni legalább egy fõt a vonatkozó rendelet
elõírásainak megfelelõen.”

36872

MAGYAR KÖZLÖNY

9. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez
„9. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A LEADER HACS-ok tervezési területei
LEADER Helyi Akciócsoport

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

Település

Bárna
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Mór
Nagyveleg
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
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LEADER Helyi Akciócsoport

Duna Összeköt Egyesület

A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület

Abaúj Leader Egyesület

Település

Bakonyszentkirály
Bánd
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Hárskút
Herend
Lókút
Márkó
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Szentgál
Zirc
Bátya
Drágszél
Dunaszentbenedek
Foktõ
Géderlak
Miske
Ordas
Uszód
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
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LEADER Helyi Akciócsoport

Település

Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Kéked
Keresztéte
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
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LEADER Helyi Akciócsoport

Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület

Település

Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
Ágfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
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LEADER Helyi Akciócsoport

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
Árpádhalom
Csanytelek
Csongrád
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyõ
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes
Tömörkény
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Berhida
Csajág
Felsõörs
Hajmáskér
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Õsi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdõ
Sóly
Szentkirályszabadja
Tés
Vilonya
Ács
Ácsteszér
Aka
Almásfüzitõ
Ászár
Bábolna
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
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LEADER Helyi Akciócsoport

Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület

Település

Császár
Csatka
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Barnag
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Csopak
Dabronc
Dörgicse
Gógánfa
Gyepükaján
Halimba
Hetyefõ
Hidegkút
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Kislõd
Lovas
Megyer
Mencshely
Monostorapáti
Monoszló
Nagyvázsony
Nemeshany
Nemesvámos
Nyirád
Óbudavár
Öcs
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Pula
Rigács
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LEADER Helyi Akciócsoport

Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Település

Sümeg
Sümegprága
Szentantalfa
Szentimrefalva
Szentjakabfa
Szõc
Tagyon
Taliándörögd
Tihany
Tótvázsony
Ukk
Úrkút
Vászoly
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Vöröstó
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zánka
Ártánd
Bakonszeg
Báránd
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bojt
Csökmõ
Darvas
Esztár
Földes
Furta
Gáborján
Hencida
Kaba
Kismarja
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Nagyrábé
Pocsaj
Püspökladány
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LEADER Helyi Akciócsoport

Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.

Település

Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tépe
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Aparhant
Attala
Bátaapáti
Bonyhádvarasd
Cikó
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Döbrököz
Dúzs
Grábóc
Györe
Gyulaj
Hõgyész
Izmény
Jágónak
Kakasd
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Mucsi
Nagykónyi
Nagymányok
Nagyvejke
Nak
Pári
Szakály
Szakcs
Tevel
Váralja
Várong
Závod
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LEADER Helyi Akciócsoport

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

Település

Abod
Aggtelek
Alsószuha
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dövény
Edelény
Égerszög
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Jósvafõ
Kánó
Komjáti
Kurityán
Ládbesenyõ
Lak
Martonyi
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóivánka
Sajópálfala
Sajósenye
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LEADER Helyi Akciócsoport

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

Település

Sajóvámos
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhafõ
Szuhakálló
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Vadna
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy
Alacska
Alsózsolca
Arnót
Bogács
Borsodgeszt
Bõcs
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Dédestapolcsány
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kács
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Mályinka
Muhi
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

Település

Nyékládháza
Onga
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópetri
Sály
Szirmabesenyõ
Szomolya
Tard
Tardona
Tibolddaróc
Varbó
Felsõtárkány
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Galgaguta
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
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LEADER Helyi Akciócsoport

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

Település

Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Hollád
Karád
Keleviz
Kéthely
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Marcali
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogyszentpál
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Tikos
Visz
Vörs
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Ároktõ
Berzék
Borsodivánka
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Déli Napfény Nonprofit Kft.

D.Z. Nektár Leader Nonprofit Kft.

Település

Csincse
Egerlövõ
Gelej
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezõcsát
Mezõkeresztes
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Nagycsécs
Négyes
Nemesbikk
Ónod
Oszlár
Sajóhídvég
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Szentistván
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszavalk
Vatta
Algyõ
Bordány
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
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LEADER Helyi Akciócsoport

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmûködés Helyi Közössége
Közhasznú Egyesület

Dunamelléki Leader Egyesület

Település

Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Keszeg
Legénd
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Rétság
Szendehely
Tereske
Tolmács
Kosd
Penc
Rád
Apostag
Bócsa
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunatetétlen
Dunavecse
Dusnok
Fajsz
Fülöpszállás
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Település

Hajós
Harta
Homokmégy
Izsák
Jakabszállás
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Orgovány
Öregcsertõ
Solt
Szabadszállás
Szakmár
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Újtelek
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dömös
Epöl
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttõ
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
Andornaktálya
Demjén
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
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LEADER Helyi Akciócsoport

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Észak Hevesi Vidék Fejlõdéséért Közhasznú Egyesület

Település

Szarvaskõ
Tarnaszentmária
Verpelét
Álmosd
Bagamér
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Újléta
Vámospércs
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Erdõkövesd
Fedémes
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

Település

Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
Belecska
Diósberény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Magyarkeszi
Miszla
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Putnok
Sajógalgóc
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LEADER Helyi Akciócsoport

Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület

Település

Sajókaza
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Alsóbogát
Bodrog
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Hetes
Juta
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Osztopán
Patalom
Polány
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Szentgáloskér
Újvárfalva
Várda
Acsa
Aszód
Bag
Csõvár
Dány
Domony
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Kisnémedi
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Tura
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Vácszentlászló
Valkó
Verseg
Zsámbok
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszõlõs
Baja
Bátmonostor
Borota
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút
Homorúd
Mohács
Bugyi
Csévharaszt
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Vasad
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LEADER Helyi Akciócsoport

Felsõ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Gyulaháza
Komoró
Mándok
Mezõladány
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jéke
Kisvarsány
Lónya
Lövõpetri
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírlövõ
Olcsva
Pap
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

Település

Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
Adorjánháza
Apácatorna
Bakonypölöske
Bakonyszentiván
Békás
Borszörcsök
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Egyházaskeszõ
Gecse
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kup
Külsõvat
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagygyimót
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Noszlop
Nyárád
Oroszi
Pápakovácsi
Somlójenõ
Somlóvásárhely
Takácsi
Tüskevár
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
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LEADER Helyi Akciócsoport

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

Település

Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Törtel
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Szemenye
Telekes
Vasvár
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Becsvölgye
Boncodfölde
Böde
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Keménfa
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos

36894

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület

Település

Milejszeg
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Németfalu
Ormándlak
Ozmánbük
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Salomvár
Szentkozmadombja
Teskánd
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentlõrinc
Zalatárnok
Békéssámson
Csabaszabadi
Csanádapáca
Csorvás
Elek
Gádoros
Gerendás
Gyula
Kardoskút
Kétegyháza
Lõkösháza
Mezõhegyes
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószele
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LEADER Helyi Akciócsoport

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Tápiószentmárton
Tápiószõlõs
Tóalmás
Újszilvás
Ebes
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Ásotthalom
Baks
Balástya
Csengele
Forráskút
Kistelek
Mórahalom
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Balmazújváros
Egyek
Folyás
Görbeháza
Hortobágy
Nádudvar
Polgár
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztõ Egyesülete

Település

Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Alsópetény
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Herencsény
Hollókõ
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kétbodony
Kisecset
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LEADER Helyi Akciócsoport

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

Sághegy Leader Egyesület

Település

Kutasó
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Õrhalom
Patak
Patvarc
Piliny
Pusztaberki
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szente
Szügy
Terény
Varsány
Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
Bejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Csánig
Csénye
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MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Település

Csönge
Duka
Egyházashetye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Káld
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenéz
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nick
Nyõgér
Ostffyasszonyfa
Ölbõ
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Sitke
Sótony
Szeleste
Szergény
Tokorcs
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vönöck
Zsédeny
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LEADER Helyi Akciócsoport

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

Kiskunok Vidékéért Egyesület

Település

Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Újkígyós
Végegyháza
Apaj
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Balotaszállás
Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Fülöpjakab
Gátér
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kelebia
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petõfiszállás
Pirtó
Szank
Tiszaalpár
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LEADER Helyi Akciócsoport

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Település

Tompa
Zsana
Ádánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Büssü
Fiad
Gadács
Gölle
Igal
Kánya
Kapoly
Kára
Kazsok
Kereki
Kisbárapáti
Kisgyalán
Kõröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ráksi
Ságvár
Sérsekszõlõs
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogyszil
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Tengõd
Torvaj
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LEADER Helyi Akciócsoport

Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics
Értény
Koppányszántó
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
Bélmegyer
Biharugra
Bucsa
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Geszt
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Körösújfalu
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szeghalom
Újszalonta
Vésztõ
Zsadány
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Csabacsûd
Csárdaszállás
Doboz
Gyomaendrõd
Hunya
Kamut
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Mezõberény
Murony
Örménykút
Szarvas
Tarhos
Telekgerendás
Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Apagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyõd
Beszterec
Demecser

Település

36902

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Település

Gégény
Kék
Kemecse
Laskod
Levelek
Magy
Nagyhalász
Nyírbogdány
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírparasznya
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Õr
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
Székely
Tiszarád
Tiszatelek
Vaja
Vasmegyer
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
Akasztó
Császártöltés
Csengõd
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
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LEADER Helyi Akciócsoport

Maros-völgyi LEADER Egyesület

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

Település

Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfû
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta

36904

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Település

Szemely
Szilvás
Szõke
Szõkéd
Tengeri
Téseny
Ág
Alsómocsolád
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tófû
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
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LEADER Helyi Akciócsoport

MEZÕFÖLD Helyi Közösség Egyesület

Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Nyírség Fejlõdéséért Leader Egyesület

Település

Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezõkomárom
Mezõszentgyörgy
Polgárdi
Szabadhídvég
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Elõszállás
Hantos
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Szabadegyháza
Lórév
Karcag
Kenderes
Kétpó
Kisújszállás
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve
Bátorliget
Encsencs
Hodász
Kántorjánosi
Kisléta
Máriapócs
Mérk
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírkáta
Nyírlugos
Nyírmeggyes

36906

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

UTIRO Leader Egyesület

Település

Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
Tiborszállás
Vállaj
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényõ
Szakoly
Újfehértó
Bozsok
Bõ
Bük
Cák
Chernelházadamonya
Csepreg
Gór
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Mesterháza
Nagygeresd
Nemescsó
Nemesládony
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Répceszentgyörgy
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LEADER Helyi Akciócsoport

Dél-Baranya határmeni települések Egyesülete

Település

Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Velem
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cún
Csányoszró
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsõszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu

36908

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Õrség Határok Nélkül Egyesület

Település

Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Ispánk
Kercaszomor
Kétvölgy
Magyarlak
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LEADER Helyi Akciócsoport

Pannónia Kincse Leader Egyesület

Település

Magyarszombatfa
Nemesmedves
Orfalu
Õriszentpéter
Rönök
Szakonyfalu
Szalafõ
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Velemér
Alsószenterzsébet
Baglad
Belsõsárd
Bödeháza
Csesztreg
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Kálócfa
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Magyarföld
Márokföld
Nemesnép
Pórszombat
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szentgyörgyvölgy
Szijártóháza
Szilvágy
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bodonhely
Bõny
Börcs
Cakóháza
Csikvánd
Écs
Enese

36910

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Település

Fehértó
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrasszonyfa
Gyõrság
Gyõrsövényház
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Ikrény
Kajárpéc
Kisbabot
Kóny
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Markotabödöge
Mérges
Mezõörs
Mórichida
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábcakapi
Ravazd
Rétalap
Románd
Sikátor
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tárnokréti
Tényõ
Tét
Töltéstava
Veszprémvarsány
Bakonytamási
Gic
Nagydém
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LEADER Helyi Akciócsoport

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

Rinya-Dráva Szövetség

Település

Acsalag
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bogyoszló
Bõsárkány
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Gyóró
Himod
Hövej
Jobaháza
Kapuvár
Kisfalud
Maglóca
Magyarkeresztúr
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Zsebeháza
Babócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta

36912

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Település

Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lakócsa
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Péterhida
Potony
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogyszob
Szabás
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
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LEADER Helyi Akciócsoport

SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú
Egyesület

Település

Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Várdomb
Zomba
Aba
Alap
Alsószentiván
Bakonykúti
Cece
Csór
Csõsz
Füle
Igar
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Kõszárhegy
Mezõszilas
Moha
Nádasdladány
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentágota
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Tác
Úrhida
Vajta
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszücs
Béb
Csehbánya
Csót
Csögle
Dáka
Döbrönte
Farkasgyepû
Ganna
Homokbödöge
Kispirit

36914

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Strázsa-Felsõ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Szatmár Leader Egyesület

Település

Kisszõlõs
Kolontár
Lovászpatona
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Nagytevel
Németbánya
Nóráp
Pápa
Pápadereske
Pápasalamon
Pápateszér
Pusztamiske
Somlószõlõs
Somlóvecse
Ugod
Városlõd
Vid
Bénye
Gomba
Káva
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Tápiószecsõ
Úri
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Géberjén
Gyõrtelek
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Jármi
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LEADER Helyi Akciócsoport

Település

Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Nyírcsaholy
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Panyola
Papos
Pátyod
Penyige
Porcsalma
Rápolt
Rozsály
Sonkád
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Vámosoroszi

36916

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület

Szinergia Egyesület

Település

Zajta
Zsarolyán
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszentpál
Dunasziget
Feketeerdõ
Gyõrladamér
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbajcs
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Nagybajcs
Püski
Rajka
Újrónafõ
Vámosszabadi
Várbalog
Vének
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertõ
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
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LEADER Helyi Akciócsoport

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Endrõc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlõrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók
Bernecebaráti
Ipolydamásd

36918

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Település

Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perõcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verõce
Zebegény
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
Abádszalók
Berekfürdõ
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tomajmonostora
Aldebrõ
Átány
Besenyõtelek
Boconád
Dormánd
Egerfarmos
Erdõtelek
Erk
Feldebrõ
Füzesabony
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kápolna
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LEADER Helyi Akciócsoport

Tiszatér Leader Egyesület

Homokhátság Fejlõdéséért Nonprofit Kft.

Település

Kisköre
Kompolt
Kömlõ
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Pély
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Tófalu
Újlõrincfalva
Zaránk
Balsa
Buj
Gávavencsellõ
Ibrány
Paszab
Rakamaz
Szabolcs
Szorgalmatos
Timár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlõrinc
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld

36920

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Vasi Õrtorony Közhasznú Egyesület

Település

Cibakháza
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Martfû
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csákánydoroszló
Csempeszkopács
Daraboshegy
Dozmat
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõcsatár
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Gencsapáti
Gyanógeregye
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Horvátlövõ
Ivánc
Ják
Kám
Katafa
Kemestaródfa
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kisunyom
Kondorfa
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Meszlen
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
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LEADER Helyi Akciócsoport

Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület

Település

Nagyrákos
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Nemesrempehollós
Õrimagyarósd
Pankasz
Perenye
Pinkamindszent
Pornóapáti
Rábagyarmat
Rábatöttös
Rádóckölked
Rátót
Rum
Salköveskút
Sárfimizdó
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szaknyér
Szarvaskend
Szatta
Szentpéterfa
Szõce
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasalja
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Viszák
Zsennye
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Velence
Vereb
Zichyújfalu
Bodmér
Csákberény
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LEADER Helyi Akciócsoport

Vidékünk a jövõnk Szövetség

Település

Csákvár
Csókakõ
Gánt
Magyaralmás
Pátka
Pusztavám
Sárkeresztes
Söréd
Szár
Újbarok
Vértesboglár
Zámoly
Baj
Bokod
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kocs
Kömlõd
Környe
Naszály
Neszmély
Szákszend
Szárliget
Szomód
Szomor
Tardos
Tarján
Tata
Várgesztes
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszõlõs
Berzence
Csákány
Csömend
Csurgó
Csurgónagymarton
Fõnyed
Gadány
Gyékényes
Hosszúviz
Iharos
Iharosberény
Inke
Libickozma
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
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LEADER Helyi Akciócsoport

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Település

Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyudvarhely
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenta
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Zákány
Zákányfalu
Alcsútdoboz
Baracska
Csabdi
Ercsi
Etyek
Felcsút
Gyúró
Kajászó
Lovasberény
Mány
Martonvásár
Óbarok
Ráckeresztúr
Tabajd
Tordas
Vál
Vértesacsa
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
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LEADER Helyi Akciócsoport

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Almásháza
Alsópáhok
Batyk
Cserszegtomaj
Döbröce
Dötk
Felsõpáhok
Hévíz
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
Baktüttös
Bánokszentgyörgy
Barlahida
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csertalakos
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kányavár
Kerkaszentkirály
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LEADER Helyi Akciócsoport

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

Település

Kerkateskánd
Kiscsehi
Kistolmács
Kissziget
Lasztonya
Lenti
Letenye
Lispeszentadorján
Lovászi
Maróc
Mikekarácsonyfa
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Nova
Oltárc
Ortaháza
Páka
Petrivente
Pördefölde
Pusztaederics
Pusztamagyaród
Pusztaszentlászló
Semjénháza
Szécsisziget
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Tófej
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zebecke
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
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LEADER Helyi Akciócsoport

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

Település

Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Tapolca
Uzsa
Zalahaláp
Balatongyörök
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Alibánfa
Bak
Bezeréd
Bocfölde
Búcsúszentlászló
Csatár
Dióskál
Egeraracsa
Felsõrajk
Kemendollár
Kisbucsa
Kiskutas
Misefa
Nagykapornak
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Orbányosfa
Pacsa
Padár
Pókaszepetk
Pölöske
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LEADER Helyi Akciócsoport

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Pötréte
Sárhida
Söjtör
Szentpéterúr
Zalaigrice
Zalaszentiván
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád

36928

MAGYAR KÖZLÖNY

LEADER Helyi Akciócsoport

Zengõ-Duna Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Tolcsva
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd
Kékcse
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Apátvarasd
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Berkesd
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Hidas
Himesháza
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Lovászhetény
Majs
Maráza
Máriakéménd
Martonfa
Mecseknádasd
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Olasz
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LEADER Helyi Akciócsoport

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

Település

Palotabozsok
Pécsvárad
Pereked
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szellõ
Szilágy
Szûr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
Zengõvárkony
Bárdudvarnok
Baté
Böhönye
Bõszénfa
Cserénfa
Csoma
Csököly
Fonó
Gálosfa
Gige
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kercseliget
Kisasszond
Kiskorpád
Kõkút
Lad
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Pálmajor
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Település

Patca
Patosfa
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szilvásszentmárton
Taszár
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
„

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelete
a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló
101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 3., 5. és 6. pontjában, valamint az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) csúcsidõszak: egy adott vasúti pályaszakaszon az adott menetrendi évre elõre, egy naptári napon belül legfeljebb
két idõtartamban a kapacitás-elosztó szervezet által kijelölt olyan – legfeljebb öt-öt órás – idõszak, amikor
a menetrendi évet megelõzõ második év kapacitás-kihasználtsági adatai alapján az elméleti kapacitás 60%-át
várhatóan meghaladja,”
(2) Az R. 3. §-a a következõ n)–s) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„n) fenntartott kapacitás: egy hozzáférésre jogosult részére a vasúti pályahálózat egy meghatározott részén
fenntartott, azonos menetrendi fekvésû menetvonalak összessége,
o) menetrendi fekvés: a menetvonal-igénynek a vonat kezdõállomásról történõ indulási idõpontjára, a célállomásra
történõ érkezési idõpontjára, valamint a köztes állomásokon és megállóhelyeken történõ tartózkodás idõtartamára
vonatkozó adatai,
p) menetrendi év: az éves üzemi menetrend érvényességi idõtartamának január hónap elsõ napjától december hónap
második vasárnapjának 0.00 óráig terjedõ részét magába foglaló naptári év,
q) pályahálózat-mûködtetõi kapacitás-igény: a pályahálózat-mûködtetõ által a vasúti pályahálózat üzemeltetése,
fejlesztése, felújítása, karbantartása érdekében igényelt kapacitás,
r) éves üzemi menetrend: az elfogadott éves, valamint a meghatározott határidõig benyújtott és elfogadott éves
pótlólagos menetvonal-igények alapján kiutalt menetvonalak összessége,
s) üzemi célú menetvonal: az üzemi menetrendben nem lekötött szabad kapacitás terhére az üzemi vonat
közlekedtetésére igénybe vett menetvonal, amelynek igénylésére önállóan vagy a fejlesztési közremûködõ
kezdeményezésére a pályahálózat-mûködtetõ jogosult.”
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2. §

Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Ha az ütközõ igények elõnyben részesítési sorrendje a 17. § alapján nem állapítható meg, a kapacitás-elosztó
szervezet az összehangolási eljárást írásban vagy elektronikus úton kezdeményezi – valamennyi érintett igénylõ és
a vasúti igazgatási szerv egyidejû értesítése mellett – a vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett igények
ütközésérõl szerzett tudomást követõ két munkanapon belül.
(2) Az összehangolási eljárásról szóló értesítésben meg kell jelölni a vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett
igények ütközésével érintett kapacitást, az igénytõl eltérõen – figyelemmel a 12. § (3) bekezdésére – felajánlott
kapacitást, az összehangolási eljárás helyét, idejét, valamint az összehangolási eljáráson való részvétel
elmulasztásának következményeit.
(3) Az összehangolási eljárást a kapacitás-elosztó szervezet vezeti le. Az eljárásról jegyzõkönyvet kell felvenni, amit
valamennyi, az összehangolási eljáráson részt vevõ félnek alá kell írnia.
(4) Ha az összehangolási eljárás tíz munkanapon belül nem vezet eredményre, a kapacitás-elosztó szervezet dönt az
összehangolási eljárással érintett igényekrõl. Az egymással ütközõ igények esetén – a szakosított infrastruktúraként
kijelölt vasúti pályaszakaszok kivételével – az alábbi sorrend figyelembevételével elsõbbséget biztosít
a) a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként mûködõ vasúti pályákon végzett felújítási, fejlesztési célú
kapacitás-igénynek,
b) a csúcsidõszakban, a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként mûködõ vasúti pályákon nyújtott vasúti
közszolgáltatásnak,
c) a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként mûködõ vasúti pályákon végzett nemzetközi
árutovábbításnak,
d) a nemzetközi személyszállításnak,
e) az egyéb országos törzshálózati vasúti pályákon és országos vasúti mellékvonalon nyújtott vasúti
közszolgáltatásnak,
f) az egyéb országos törzshálózati vasúti pályákon és országos vasúti mellékvonalon végzett felújítási, fejlesztési és
karbantartási célú kapacitás-igénynek, valamint a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként mûködõ vasúti
pályákon végzett karbantartási célú kapacitás-igénynek,
g) az egyéb országos törzshálózati vasúti pályákon, valamint az országos vasúti mellékvonalon végzett vasúti
árutovábbításnak,
h) az elõzõ pontokba nem tartozó személyszállításnak,
i) az elõzõ pontokba nem tartozó árutovábbításnak,
j) a vasúti pályán végzett, az f) pontba nem tartozó karbantartási célú kapacitás-igénynek,
k) az elõzõ pontokba nem tartozó egyéb menetvonal-igénynek.
(5) Ha a (4) bekezdésben foglaltak alapján az elsõbbséget élvezõ menetvonal-igény nem határozható meg,
a kapacitás-elosztó szervezet – az alábbi sorrend szerint –
a) a keretmegállapodás alapján igényelt menetvonalaknak,
b) a több közlekedési napra vonatkozó menetvonal-igényeknek,
c) a hosszabb viszonylatra vonatkozó menetvonal-igényeknek,
d) a rendszeresen közlekedõ vonatok menetvonal-igényeinek,
e) a korábban benyújtott menetvonal-igényeknek
biztosít elsõbbséget.”

3. §

Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Ha egy adott vasúti pályaszakaszon a menetvonal-igények kielégítése az összehangolási eljárás keretében
sem biztosítható és az ennek következtében elutasított kapacitás igények elérik vagy meghaladják az adott vasúti
pályaszakasz havi elméleti kapacitásának tíz százalékát, vagy az egy éven belül várhatóan benyújtásra kerülõ
menetvonal-igények nagy valószínûséggel nem elégíthetõk ki, a kapacitás-elosztó szervezet a vasúti pályahálózat
érintett részét a Hálózati Üzletszabályzatban túlterhelt vasúti pályaszakasznak minõsíti.
(2) A vasúti pályahálózat kiegyensúlyozottabb igénybevétele, a túlterhelt vasúti pályaszakaszok elkerülése, valamint
a zsúfoltság megelõzése érdekében a kapacitás-elosztó szervezet helyettesítõ vasúti pályaszakaszt jelölhet ki.
A kapacitás-elosztó szervezetnek a helyettesítõ vasúti pályaszakaszokat a menetvonal katalógussal együtt, azzal
azonos módon kell meghirdetnie.
(3) Ha a kapacitás-elosztó szervezet – a pályahálózat-mûködtetõ által szolgáltatott adatok alapján – észleli, hogy
a túlterhelt vasúti pályaszakaszra vonatkozóan fenntartott kapacitás kihasználtsága legalább egy hónapon keresztül
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a Hálózati Üzletszabályzatban rögzített küszöbérték alatt van, errõl a fenntartott kapacitással rendelkezõ igénylõt
három napon belül tájékoztatja, továbbá felszólítja, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon arról, hogy fennállt-e olyan
érdekkörén kívül álló ok, amely miatt a vasúti pályahálózat számára nem volt hozzáférhetõ, illetve csatolja az ok
igazolásához szükséges okiratokat.
(4) Ha az igénylõ a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, vagy az érdekkörén kívül álló okot
nem igazolja, a kapacitás-elosztó szervezet a fenntartott kapacitást visszavonja. A kapacitás-elosztó szervezet a döntésérõl
az igénylõt, a vasúti pályahálózat-mûködtetõt, valamint a vasúti igazgatási szervet haladéktalanul értesíti.”
4. §

Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Túlterhelt vasúti pályaszakaszon, az (1) és (2) bekezdésekben foglalt rendelkezések érvényesítését követõen, az
alábbi sorrend figyelembevételével – a szakosított infrastruktúraként kijelölt vasúti pályaszakaszok
kivételével – elsõbbséget kell biztosítani
a) a vasúti közszolgáltatásnak,
b) a határon átmenõ vasúti személyszállításnak,
c) a határon átmenõ vasúti árutovábbításnak,
d) az egyéb vasúti árutovábbításnak,
e) az egyéb vasúti személyszállításnak.”

5. §

Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak lehetõvé tétele érdekében az ezek
végrehajtásához szükséges valamennyi pályakapacitás igényt a pályahálózat-mûködtetõ az éves
menetvonal-igénylések benyújtásának határidejéig, de legkésõbb az éves üzemi menetrend véglegesítését megelõzõ
tizedik hét végéig nyújtja be a kapacitás-elosztó szervezet részére. Ezen igényeket a kapacitás-elosztó szervezet az
éves üzemi menetrendre vonatkozó szabályok alapján elégíti ki.”

6. §

Az R. 24. §-a a következõ új (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kapacitás-elosztó szervezet a pályahálózat-mûködtetõ által szolgáltatott adatok alapján észleli, hogy a Vtv.
57. § (5) bekezdése szerint létrejött keretmegállapodás alapján túlterhelt vasúti pályaszakaszra vonatkozóan
fenntartott kapacitás kihasználtsága legalább egy hónapon keresztül a Hálózati Üzletszabályzatban rögzített
küszöbérték alatt van, errõl a fenntartott kapacitással rendelkezõ igénylõt három napon belül tájékoztatja, továbbá
felszólítja, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon arról, hogy fennállt-e olyan érdekkörén kívül álló ok, amely miatt
a vasúti pályahálózat számára nem volt hozzáférhetõ, illetve csatolja az ok igazolásához szükséges okiratokat.
(6) Ha az igénylõ az (5) bekezdés szerinti kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, vagy az érdekkörén kívül álló
okot nem igazolja, a kapacitás-elosztó szervezet az adott menetrendi év hátralévõ idõszakára a fenntartott kapacitást
a fel nem használt kapacitás mértékével csökkenti. A kapacitás-elosztó szervezet a döntésérõl az igénylõt,
a pályahálózat-mûködtetõt, valamint a vasúti igazgatási szervet haladéktalanul értesíti.”

7. §

Az R. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt –
a) a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló,
2001. február 26-ai 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (4) bekezdésének,
11. cikkének, 12. cikkének, 15. cikk (1) bekezdésének, 16. cikk (2)–(3) bekezdésének, 17. cikk (2) és (5)–(6) bekezdésének,
18. cikkének, 19. cikk (2)–(3) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikk (1)–(5) bekezdésének, 22. cikkének, 23. cikkének, 24. cikk
(2)–(3) bekezdésének, 25. cikkének, 26. cikk (1)–(2) bekezdésének, 27. cikkének, 28. cikkének, I. és III. mellékletnek, valamint
b) a közösségi vasutak fejlesztésérõl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv
módosításáról szóló, 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 4. pontjának
való megfelelést szolgálja.”

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Az R.
a) 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a ,,kezelésének szabályait” szövegrész helyébe a ,,kezelésének részletes
szabályait” szöveg,
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7. § elsõ mondatában a ,,vasút igazgatási szervnek” szövegrész helyébe a ,,vasúti igazgatási szervnek” szöveg,
8. § (1) bekezdésében a ,,második hetének elsõ munkanapja” szövegrész helyébe a ,,második hétfõje” szöveg,
9. § (1) bekezdésében az „– amennyiben lehetséges – az” szövegrész helyébe az „– az éves üzemi menetrend
véglegesítésének határidejét tíz héttel megelõzõen benyújtott –” szöveg,
9. § (5) bekezdésében a ,,– lehetõség szerint – az” szövegrész helyébe az „– az éves üzemi menetrend
véglegesítésének határidejét tíz héttel megelõzõen benyújtott –” szöveg,
9. § (6) bekezdésében a ,,szombatján 24.00 óráig” szövegrész helyébe a ,,vasárnapján 0.00 óráig” szöveg,
21. § (1) bekezdésében a ,,menetvonal elsõbbséget élvez” szövegrész helyébe a ,,menetvonal, illetve
a pályahálózat mûködtetõi pályakapacitás-igény elsõbbséget élvez” szöveg

lép.
(3) Hatályát veszti az R. 16. §-a.
(4) Hatályát veszti az országos közforgalmú vasúthálózat elemeirõl szóló 52/2004. (IV. 22.) GKM rendelet.
(5) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
9. §

Ez a rendelet a közösségi vasutak fejlesztésérõl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti
infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló
2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk
4. pontjának való megfelelést szolgálja.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelete
a Háros-szigeti ártéri erdõ természetvédelmi terület bõvítésérõl
és természetvédelmi kezelési tervérõl
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az erdõkre vonatkozóan a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Védetté nyilvánítom és a Háros-szigeti Ártéri-erdõ Természetvédelmi Terület létesítésérõl szóló 31/1993. (XII. 2.) KTM
rendelettel védetté nyilvánított Háros-szigeti Ártéri-erdõ Természetvédelmi Területhez csatolom a Budapest,
XXII. kerület 232043/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3 hektár kiterjedésû területet.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ ingatlan területe az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû
területekkel érintett földrészletekrõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minõsül.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Hunyadi-sziget értékes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megóvása, továbbá a
kiemelkedõ természeti értéket képviselõ ártéri erdõ és az úgynevezett „fátyolvegetáció” fenntartása.

3. §

A Háros-szigeti Ártéri-erdõ Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelethez
A Háros-szigeti Ártéri-erdõ Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve
1.

Természetvédelmi célkitûzések
– Természeteshez közelítõ fajösszetételû és mintázatú vegetáció kialakítása, fenntartása.
– A terület tájképi értékeinek megõrzése.
– A területen található védett növény- (pl. téli zsurló /Equisetum hyemale/, ligeti csillagvirág /Scilla vindobonensis/,
nyári tõzike /Leucojum aestivum/) és állatfajok állományának megõrzése.
– A természetes vegetációhoz kapcsolódó õshonos állatközösségek megõrzése.
– A természetes szukcessziós folyamatok hosszútávú vizsgálata, valamint az ártéri életközösség bemutatása
feltételeinek biztosítása.

2.

Természetvédelmi stratégiák
– A természetes szukcessziós folyamatok érvényesülése, a természetszerû élõhelyek fajgazdagságának,
természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, növelése, továbbá a védett növény- és
állatfajok állományának fenntartása, növelése érdekében a terület zavartalanságának biztosítása.
– Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása aktív természetvédelmi kezeléssel.
– A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.

3.
3.1.
3.1.1.

Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
Élõhelyek kezelése, fenntartása
– A területen a nem õshonos, agresszíven terjeszkedõ lágyszárú fajokat – nagyobb összefüggõ foltokban való
elõfordulásuk esetén – július 1. után végzett évenkénti egyszeri kaszálással kell eltávolítani.
– Nem õshonos növényfajok nem ültethetõk a területen.
Látogatás
– A Háros-sziget – háborítatlanságának megõrzése érdekében – nem látogatható.
– A Hunyadi-szigetet a Hunyadi-szigeten mûködõ horgászegyesületek tagjai és a horgász napijegyet váltók szabadon
látogathatják, egyéb látogatás és bemutatási célú hasznosítás csak természetvédelmi érdekeket szolgáló tevékenység
esetén, elõzetes engedéllyel és szakvezetéssel történhet. A látogatócsoportok létszáma legfeljebb 30 fõ lehet
egyszerre, a csoportos látogatás gyakorisága nem haladhatja meg a havi 4 alkalmat.
Kutatás, vizsgálatok
– Engedéllyel rendelkezõ kutatási tevékenység a Budapesti Természetvédelmi Igazgatósággal történt elõzetes
egyeztetést követõen kezdhetõ meg a területen.
Terület- és földhasználat
– A területen bárminemû mezõgazdasági tevékenység folytatása, továbbá növényvédõszer, illetve szerves- és
mûtrágya tárolása, kijuttatása tilos.
– A terület partszakaszain a vízi jármûvek számára a kikötés tilos. Csónakok kikötése, tárolása csak a Hunyadi-szigeten
mûködõ horgászegyesület kikötõjében lehetséges.
– A terület Hárosi-öböl területére esõ részén az érvényes vízjogi engedélynek megfelelõen mederkotrás végezhetõ.
Egyéb, a vízháztartást befolyásoló tevékenység a területen nem végezhetõ.
– A területen ipari és bányászati tevékenység folytatása tilos.
A Háros-szigeten (Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület)
– A területen új építmény elhelyezése – a 3.1.5. pontban meghatározott építmény kivételével – tilos.
– A Háros-szigeten található betonkerítést el kell bontani, a földgátat 3–4 helyen át kell vágni a legmélyebben fekvõ
részeken legalább 10–15 m szélességben. A munkálatok kizárólag fagyott vagy teljesen száraz talajon végezhetõk.
– A Háros-szigeten infrastruktúra hálózat, illetve annak eleme nem létesíthetõ.
– Horgászállás nem létesíthetõ, mindennemû horgászati tevékenység tilos a területen.
– A Háros-sziget területén gépjármû-közlekedés kizárólag természetvédelmi érdekbõl vagy emberi életveszély
elhárítása érdekében lehetséges.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
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A Hunyadi-szigeten (Budapest, XXII. kerület 232 043/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület)
– Új építmény létesítése a meglévõ gyalogutak felhasználásával kialakítandó természetvédelmi tanösvény kivételével
tilos.
– A területen a meglévõ horgászállások megtarthatók, de számuk nem növelhetõ.
– A Hunyadi-szigeten gépjármû-közlekedés csak természetvédelmi érdekbõl vagy emberi életveszély elhárítása
érdekében lehetséges.
Természetvédelmi infrastruktúra
– Szükség szerint a Háros-szigeten tájbaillõ kerítést kell építeni a Budapest, XXII. kerület 232 045/2
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészlet határán.
Mûvelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
Erdõk kezelése
– A fásszárú, agresszíven terjeszkedõ gyomfajokat idõbeli korlát nélkül, mechanikus módszerekkel kell eltávolítani
a területrõl. A levágott növényanyagot a területen kell hagyni.
– A Háros-sziget területén – a Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészleten –
fenn kell tartani a vágáskor nélküli erdõ besorolást és a teljes gazdasági korlátozást. Törekedni kell a tájidegen nemes
nyárfák egészségügyi termelés keretében való eltávolítására és az erdõfelújítás hazai nyár fajokkal történõ
elvégzésére. Elegyfajként kocsányos tölgy, vénic szil ültethetõ. Az erdõfelújítás során az ápolást mérsékelten lehet
alkalmazni, a tárcsázást, a vegyszerezést kerülni kell.
– A Hunyadi-sziget területén – a Budapest, XXII. kerület 232 043/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú
földrészleten – fenn kell tartani a vágáskor nélküli erdõ besorolást és a parkerdõ rendeltetést.
Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõírásokat az érvényes körzeti erdõterv tartalmazza.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 22/2009. (IX. 17.) NFGM rendelete
a rendezett munkaügyi kapcsolatok tör vényi feltételeinek módosulásával,
valamint annak teljesülése igazolásával összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 51. § (6) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak
minõsülõ felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III. 7.) GKM rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás]
„h) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”

2. §

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és
a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.)
MeHVM rendelet 12. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[Nem nyújtható támogatás]
„q) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”
3. §

A Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának elsõ konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról szóló 10/2008.
(VIII. 1.) NFGM rendelet 14. § (1) bekezdés j) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[Nem nyújtható támogatás]
„j) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”

4. §

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott
elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet
23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás]
„i) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek;”

5. §

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív
Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
a támogatás jogcímeirõl szóló 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 30. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás]
„h) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek;”

6. §

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes
támogatási jogcímeirõl szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 13. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Nem nyújtható állami támogatás]
„g) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”

7. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet
11/R. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás]
„i) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”

8. §

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 27/2007. (X. 10.) ÖTM rendelet 20. §
(1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás]
„i) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”
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9. §

A külgazdaság fejlesztési célelõirányzat felhasználásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl és ellenõrzésérõl szóló
120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 15. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás]
„e) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott
feltételeinek.”

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 72/2009. (IX. 17.) OGY határozata
országos népszavazásról*
Az Országgyûlés – a 82/2009. (VII. 15.) AB határozatban elrendelt új eljárás során, az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései szerint – megtárgyalta Seres Mária magánszemély által benyújtott
országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2009. szeptember 14-ei ülésén a következõk szerint döntött:
Az Országgyûlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõknek csak a bizonylattal alátámasztott
elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?” kérdésben az országos népszavazást nem rendeli el.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

Török Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 73/2009. (IX. 17.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról**
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY
határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Gál Zoltán helyett
dr. Szili Katalint;
a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba
Ágh Péter helyett
Németh Szilárd Istvánt
a bizottság tagjává megválasztja.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

Török Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. szeptember 14-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2009. szeptember 14-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1156/2009. (IX. 17.) Korm. határozata
a magyar kormányküldöttségnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának
35. ülésszakán történõ részvételérõl
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az UNESCO Általános Konferenciájának 35. ülésszakán magyar küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi
miniszterrel, a szociális és munkaügyi miniszterrel, valamint a külügyminiszterrel egyetértésben kijelölje a küldöttség
vezetõjét és tagjait azzal, hogy a részvétel költségeit az egyes minisztériumok költségvetésébõl kell biztosítani;
Felelõs:
oktatási és kulturális miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
azonnal
3. felkéri a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére szükséges meghatalmazási okiratot állítsa ki.
Felelõs:
külügyminiszter
Határidõ:
azonnal
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1156/2009. (IX. 17.) Korm. határozathoz
Irányelvek
az UNESCO Általános Konferenciája 35. ülésszakán részt vevõ magyar kormányküldöttség
tevékenységéhez
Az UNESCO Általános Konferenciájának (ÁK) 35. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség a kormány prioritásainak
megfelelõen képviselje Magyarország érdekeit, konstruktív módon járuljon hozzá az ülésszak eredményes
munkájához, az UNESCO szervezeti megújításához, munkájának eredményesebb és hatékonyabb megvalósulásához,
hazánk nemzetközi tekintélyének erõsítéséhez.
Az UNESCO 34. ülésszakán Magyarországot alelnökké választották, ami együtt járt az Általános Konferencia
fõbizottsági tagságával. Az ülésszak során elhangzott észrevételek alapján világossá vált, hogy az egyes bizottságok
munkájának összehangolásában komoly hiányosságok vannak, a hatékony mûködést a jövõben csak az évtizedes
gyakorlat megreformálásával lehet biztosítani.
Magyar javaslatra, a Fõbizottság ülésén, létrehoztak egy, az elmúlt két évben több alkalommal összehívott
munkacsoportot, amely kidolgozta az ÁK tevékenységének korszerûsítésére tett javaslatait. Az Általános Konferencia
görög elnöke által vezetett testületben aktív szerepet vállaltunk, ezért valószínûsíthetõ, hogy Magyarország számára
a 35. ülésszakon, ismételten lehetõség nyílik az Általános Konferencia alelnöki posztjának megszerzésére.
Az ország küldöttség a 35. Általános Konferencián:
– hangsúlyozza, hogy az UNESCO-nak – a változó világpolitikai és világgazdasági helyzetben – vissza kell szereznie
vezetõ szerepét a nemzetközi szellemi együttmûködésben, és hogy Magyarország kész minden segítséget
megadni ehhez az átalakuláshoz;
– támogassa és méltassa az UNESCO reformtörekvéseit: a prioritások világos megfogalmazását, a szervezeti
ésszerûsítéseket, az eredmény-alapú tervezésre való áttérést és a hivatalos dokumentumok további
egyszerûsítését;
– a magyar érdekek szem elõtt tartásával döntsön a szervezet költségvetésének elfogadásáról, az egyes vezetõ
testületekbe és kormányközi bizottságokba történõ választások alkalmával kialakítandó szavazási magatartással
kapcsolatos álláspontjáról, különös tekintettel az új fõigazgató megválasztására;
– fejtse ki a magyar álláspontot az UNESCO tevékenységérõl, eredményeirõl, gondjairól és tegyen javaslatokat
a problémák megoldására, a Szervezet hatékonyságának növelésére. Képviseljük, hogy olyan interdiszciplináris,
a valódi problémák megoldására orientált, professzionális szervezetre van szükség, amely a tevékenységi területein
hatékony (pl. oktatási, kulturális, tudományetikai misszió, etikai normák, ajánlások kidolgozása), amely a hatásköri
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átfedéseket elkerülve, koordináltan mûködik együtt a többi nagy nemzetközi kormányzati és nem-kormányzati
szervezettel, és amely kihasználja meglévõ komparatív elõnyeit. A cél egy olyan központ kialakítása, amely az
információkat nemcsak közvetíti, hanem ezek alapján érdemi ajánlásokat is megfogalmaz. Hangsúlyozza, hogy
finomítani kell a költségvetés struktúráját, ügyelve azonban arra, hogy ez ne csökkentse tovább a programok
végrehajtására fordított forrásokat. A szervezet költségvetésének programokra fordítható részét mindenképpen
növelni kell (kívánatos az adminisztrációs költségek csökkentése). Az ellenõrzés hatékonyságának fokozására is
nagy szükség van;
összhangban hazánk külgazdasági és külpolitikai törekvéseivel használja ki az ÁK adta lehetõségeket az európai,
illetve euro-atlanti regionális együttmûködés megerõsítésére, a fejlõdõ országokkal való hasznos kapcsolatok
elmélyítésére, a megkezdett programok folytatására és újak kezdeményezésére;
hívja fel a figyelmet a tudománypolitika növekvõ fontosságú elemeire (kockázati társadalom, tudományetika,
a fenntartható fejlõdés tudományos, kulturális és szociális pillére), az iskolai esélyegyenlõséget segítõ programokra,
a felsõoktatás optimális átalakítására, a szellemi és az épített kulturális örökség védelmére és az információs
társadalommal kapcsolatos szabályozásra;
fejtse ki a magyar kormány álláspontját a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmével, egyéni és közösségi kulturális
jogaik tiszteletben tartásával kapcsolatban, különös tekintettel a veszélyeztetett nyelvek védelmére;
támogassa a kulturális sokszínûség, a kulturális jogok, termékek és mûvészi kifejezések témakörében született
egyezmény mielõbbi érvényre juttatását és értékelje kedvezõen az UNESCO Fõigazgatójának ezzel kapcsolatos
tevékenységét;
röviden ismertesse a magyar UNESCO-tevékenység legfontosabb programjait: a Tudomány Világkonferenciájának
megrendezése az MTA-val közösen (World Sicence Forum „Ten years after”), a szellemi kulturális örökség
védelmérõl, illetve a kulturális sokszínûségrõl szóló egyezmények hazai gyakorlatba ültetése, az UNESCO-tanszékek
és az UNESCO Társult Iskolák programjának reformja, a nemzetközi tematikus években és pályázatokban történõ
részvétel;
hangsúlyozza, hogy Magyarország nagyra értékeli az UNESCO-nak a kulturális javak védelme érdekében kifejtett
tevékenységét;
fejtse ki, hogy Magyarország különösen érdekelt a kulturális javak illegális forgalmának visszaszorításában és
támogatja az UNESCO szerepének erõsítését a restitúció terén, különös tekintettel a II. világháború következtében
elszállított mûtárgyakra;
hangsúlyozza, hogy az immár ötödik éve EU-tag Magyarország kész megosztani szellemi kapacitását más
tagállamokkal az UNESCO valamennyi tevékenységi területén, továbbá erõsíteni az együttmûködést az EU
döntés-elõkészítõ és döntéshozó szerveivel;
méltassa, hogy az UNESCO a számunkra is igen fontos vízgazdálkodási problémakör kezelését fontos prioritásává
tette;
fejtse ki azon meggyõzõdését, hogy a szervezeti reformok következtében az UNESCO nemzetközi jelentõsége és
elismertsége jelentõsen javulhat.
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A Kormány 1157/2009. (IX. 17.) Korm. határozata
a Cseh Köztársaság Kormánya és a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ
és Ellenõrzõ Program Kezelõ Szervezete (NAPMO) Igazgatótanácsa közötti,
a NAPMO-hoz történõ csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Cseh Köztársaság Kormánya és a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ Program Kezelõ
Szervezete (NAPMO) Igazgatótanácsa közötti, a NAPMO-hoz történõ csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások
(a továbbiakban: megállapodások) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelemi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodások bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodások szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a megállapodások kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a megállapodások
végleges szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1158/2009. (IX. 17.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a miniszterelnököt, vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapítását
követõen nyújtson be elõterjesztést a Kormány részére a Megállapodás kihirdetése érdekében.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1159/2009. (IX. 17.) Korm. határozata
az Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 2176/2008. (XII. 18.) Korm. határozat
módosításáról
1. Az Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 2176/2008. (XII. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 3. és 4. pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„3. A Tanács elnökét és további tíz tagját a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter) kéri
fel. A Tanács társelnöki feladatait a kultúráért felelõs miniszter látja el. A Tanács titkárát a miniszter jelöli ki.
4. A Tanács elnökének és tagjainak megbízatása 2 évre szól. Az elnök és a tagok megbízatását a miniszter
visszahívással megszüntetheti.”
2. A H. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A Tanács a 2. pontban meghatározott közigazgatási feladatait testületi formában látja el. A Tanács ügyrendjét és
mûködési szabályait – a miniszter egyetértésével – maga állapítja meg.”
3. Ez a határozat a közzététele napján lét hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
4. Hatályát veszti a H. 5. pontja, és 8. pontjában a „szakállamtitkárságának titkársága” szövegrész helyébe a „szervezeti
egysége” szöveg lép.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1160/2009. (IX. 17.) Korm. határozata
a finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról
1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a kultúráért felelõs miniszter, valamint a külpolitikáért felelõs miniszter részt vegyen
a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete Magyar Koordinátori Tanácsában a Kormány
képviseletében;
b) a további években a Finnugor Népek Világkongresszusa Konzultatív Bizottságának megküldendõ éves tagdíj
(11 000 euró) biztosítására, valamint a finnugor együttmûködéssel kapcsolatos feladatok finanszírozására
– a feladatok ellátásával megbízott Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete számára – egy
állandó évi támogatási összeg elkülönítését rendeli el a kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetében.
Felelõs:
a kultúráért felelõs miniszter
Határidõ:
az éves költségvetés tervezésekor
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. A finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról szóló 2146/1997. (VI. 4.), valamint az annak módosításáról szóló
2295/1999. (XI. 19.) Korm. határozat hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1161/2009. (IX. 17.) Korm. határozata
az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttmûködés (PPP)
újszerû formáinak alkalmazásáról szóló 2028/2007. (II. 28.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezésérõl
1. Az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttmûködés (PPP) újszerû formáinak
alkalmazásáról szóló 2028/2007. (II. 28.) Korm. határozat hatályát veszti.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ hónap elsõ napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 75/2009. (IX. 17.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési bizottságok magyar tagozati elnökeinek
felmentésérõl és kinevezésérõl
A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat
3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése
alapján
1. dr. Kóka Jánost
– a Magyar–Koreai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
dr. Veres Jánost
– a Magyar–Indiai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
Gilyán Györgyöt
– a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
–
Magyar–Kubai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
dr. Garamhegyi Ábelt
– a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Thaiföldi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Brazil Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Azeri Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Egyiptomi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Mexikói Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Török Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Észak-Rajna-Vesztfáliai Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Szász Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
magyar tagozata elnöki tisztségébõl felmentem, egyidejûleg
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Varga Istvánt
– a Magyar–Koreai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
dr. Oszkó Pétert
– a Magyar–Indiai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
dr. Oláh Lajost
– a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Kubai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
Mester Zoltánt
– a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Brazil Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Azeri Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Egyiptomi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Mexikói Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Török Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Észak-Rajna-Vesztfáliai Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Montenegrói Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság,
dr. Szaló Pétert
– a Magyar–Szász Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé kinevezem.
2.

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

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.

