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Tar ta lom jegy zék

38/2009. (XI. 6.) EüM 
rendelet

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével,
valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggõ
egyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról 39302

144/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól 39306

145/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések
megújítására és fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes
feltételeirõl 39318

146/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezõgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 39335

147/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezõgazdasági
üzemek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének
feltételeirõl 39373

148/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 39385

149/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez
igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl 39402

150/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 39414

151/2009. (XI. 6.) FVM 
rendelet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe
vehetõ projekt kiegészítõ hitelrõl szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
módosításáról 39436

154/2009. (XI. 6.) KE 
határozat

Altábornagyi elõléptetésrõl 39438

1185/2009. (XI. 6.) Korm. 
határozat

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
gazdálkodását érintõ egyes kérdésekrõl 39438
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az egészségügyi miniszter 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelete
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggõ egyes egészségügyi miniszteri rendeletek
módosításáról

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról  szóló 5/2004. (XI. 19.)
EüM rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3) bekezdés a) pontjában
és (4) bekezdés j) és n) pontjában, valamint az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2) bekezdés g) pont
ga) alpontjában, továbbá a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl  szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6.  § (7) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) és
b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § 
a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet tekintetében az
emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények módosításáról  szóló 2005. évi
XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –
a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl  szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM
rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § 
a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl,
forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3) bekezdés a)–c) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontja
szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl  szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet
tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények módosításáról  szóló
2005. évi XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól  szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet
tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –
az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer,  illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi tevékenységet végzõ
személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet tekintetében a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –
a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl  szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet
tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontja
szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
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a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól  szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet tekintetében
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –
a gyógyszerészeti magántevékenység gyakorlásáról  szóló 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdés c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja
szerinti feladatkörömben eljárva –
a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról  szóló
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továb biak ban: R.) 3.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vényen fel kell tüntetni:)
„a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló tör vény 14/A.  §-ában
meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat,”

(2) Hatályát veszti az R. 3.  § (2) bekezdés d) és e) pontja.

2.  § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
(a továb biak ban: R1.) 7.  § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a (3) bekezdés jelenlegi
d)–h) pontjának jelölése e)–i) pontra változik:
(A vényen az orvosnak fel kell tüntetni:)
„d) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló tör vény 14/A.  §
(1) bekezdésében meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat,”

(2) Az R1. 7.  § (5) bekezdésében a „(3) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés f) pontjában” szöveg
lép.

(3) Hatályát veszti az R1. 7.  § (3) bekezdés c) pontja.

3.  § A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl  szóló 7/2004.
(XI. 23.) EüM rendelet 7.  § (3) bekezdésében a „– két példányban, az üzlet helye szerint ille té kes Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ) kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete által
hitelesített számozott oldalú –” szövegrész helyébe a „két példányban – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ) üzlet helye szerinti kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete által hitelesített, számozott
oldalú –” szöveg lép.

4.  § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továb biak ban: R2.)
2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Gtv. 32.  § (1) bekezdése szerinti kérelmet
a) az orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és
a támogatás mértékének módosítására az 1. számú mellékletben,
b) az önellenõrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz
árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására a 2. számú mellékletben,
c) a nem orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására
és a támogatás mértékének módosítására a 3. számú mellékletben,
d) a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történõ közfinanszírozás alapjául elfogadott áfa
nélküli nettó kölcsönzési díjához (a továb biak ban: kölcsönzési díj) nyújtott támogatás megállapítására a 4. számú
mellékletben,
e) az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és
a támogatás mértékének módosítására az 5. számú mellékletben 
meghatározott formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani. Nem elektronikus kapcsolattartás
keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletben meghatározott adatokat CD-n kell benyújtani.”
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(2) Az R2. 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kérelmezõ a nem kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott kérelmében nyilatkozik a kérelemben
foglaltak és a CD-n becsatolt adatok azonosságáról és hitelességérõl.”

(3) Az R2. 2.  §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha az ügyfél a (4) bekezdés i) és l) pontja szerinti dokumentumokat nem csatolja, az OEP a kérelem elbírálása
érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(4) Az R2. 13.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie:)
„a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló tör vény 14/A.  §-ában
meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat;”

(5) Az R2. 2.  § (7) bekezdésében a „beadásakor” szövegrész helyébe a „benyújtásakor” szöveg, 11.  § (4) bekezdésében az
„alkalmazását” szövegrészek helyébe a „végrehajtását” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R2. 2.  § (3) bekezdése, 2.  § (4) bekezdés n) és o) pontja, 5.  § (1) és (2) bekezdése, 8.  § (2) bekezdés
g) pontja, 10.  § (1) bekezdésének második mondata, 13.  § (3) bekezdés e) és g) pontja.

5.  § (1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl  szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM
rendelet (a továb biak ban: R3.) 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az ügyfél az (1) bekezdés l) pontja szerinti dokumentumot nem csatolja, az OGYI a kérelem elbírálása érdekében 
adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.
(3) Az OGYI a határozat meghozatala elõtt helyszíni szemlét tart, amely során megvizsgálja, hogy a kérelmezõ
rendelkezik-e a nagykereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint
megfelelõ dokumentációs és minõségbiztosítási rendszerrel.”

(2) Az R3. 2.  § (2) bekezdés a) pontjában az „ille té kes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ”
szöveg, 3.  § (2) bekezdésében az „OGYI igazolását” szövegrész helyébe az „OGYI által kiállított hatósági bizonyítványt”
szöveg, 3.  § (3) bekezdésében az „igazolásokat” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványokat” szöveg, 15.  §
(1) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 19.  §-ában az
„ille té kes” szövegrész helyébe a „ , hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 20/A.  §-ában az „ille té kes”
szövegrész helyébe a „hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 2. számú melléklet 10.1. pontjában az
„az ille té kes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 5.  § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében a „2 példányban” szövegrész, 5.  § (1) bekezdés
a) pontja, 6.  § (6) bekezdése, 16.  § felvezetõ szövegében a „3 példányban” szövegrész, 16.  § a) pontja.

6.  § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól  szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM
rendelet (a továb biak ban: R4.) 3.  § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Nem felel meg a minõsítés feltételeinek az a szoftver, amely)
„d) a felhasználó által kikapcsolható módon tartalmazza a 4.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti „extra vonalkód”
képzésére és nyomtatására szolgáló funkciót.”

(2) Az R4. 5.  § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„c) harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult képviselõ aláírási címpéldányát, valamint”

(3) Az R4. 5.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet a kérelem
elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.”

(4) Az R4. 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Felügyelet a minõsített szoftver engedélyét visszavonja, ha a szoftver nem felel meg az engedélyezéshez
szükséges feltételeknek.”

(5) Hatályát veszti az R4. 5.  § (1) bekezdésének harmadik és negyedik mondata, 5.  § (3) bekezdés a) pontja, 5.  §
(4) bekezdés a) pontja, 6.  § (1) bekezdése.

(6) Az R4. 3.  § (3) bekezdés c) pontjában a „tartalmaz.” szövegrész helyébe a „tartalmaz;” szöveg lép.
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(7) Az R4. 1. számú melléklet 2. g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az „extra vonalkód” adattartalmának kódolása:)
„g) A felírt gyógyszer mennyisége: jobbra igazított, vezetõ nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú numerikus adat,
bontott mennyiség esetén „000”.”

7.  § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer,  illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
(a továb biak ban: R5.) 8.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ismertetési tevékenységet folytató a Gyftv. 12.  § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a jogviszony
keletkezését követõ öt munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenti. Az ismertetési tevékenységet folytató
a jogviszony megszûnése esetén öt munkanapon belül a megszûnést bejelenti a Felügyeletnek és az ismertetõ
igazolványt visszaszolgáltatja.”

(2) Az R5. 6.  § (1) bekezdésében az „ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 6.  §
(2) bekezdésében az „ismertetést végzõ személynek” szövegrész helyébe az „ismertetõ személynek” szöveg, 6.  §
(5) bekezdésében az „ismertetést végzõ személy” szövegrészek helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 6.  §
(6) bekezdésében az „A gyógyszerismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „Az ismertetõ személy” szöveg, az 
„ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 6.  § (7) bekezdésében az
„A gyógyszerismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „Az ismertetõ személy” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében
az „ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében az
„ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 7.  § (4) bekezdésében az „ismertetést
végzõ személy” szövegrészek helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „vagy az ismertetõi
tevékenység végzésére a Gyftv. 12.  §-a szerint kiadott engedély jogosultjával (a továb biak ban: engedély-jogosult)”
szövegrész helyébe a „vagy a Gyftv. 12.  §-a szerint bejelentett ismertetési tevékenységet folytató (a továb biak ban:
ismertetési tevékenységet folytató)” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „az engedély-jogosulttal” szövegrész helyébe az
„az ismertetési tevékenységet folytatóval” szöveg, 8.  § (4) bekezdés c) pontjában az „az engedély-jogosult” szövegrész
helyébe az „az ismertetési tevékenységet folytató” szöveg, az „ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az
„ismertetõ személy” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében az „engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „ismertetési
tevékenységet folytató” szöveg, a „8 napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében
az „az engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „az ismertetési tevékenységet folytató” szöveg, 10.  §
(3) bekezdésében az „engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „ismertetési tevékenységet folytató” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R5. 8.  § (4) bekezdés a) pontja.

8.  § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 6.  §-a 2010. január 1-jén lép hatályba. A 6.  § hatálybalépése elõtt már minõsített szoftver 2010. január 1-jét

köve tõen akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzõi vagy felhasználási jogaival rendelkezõ szervezet a szükséges
szoftvermódosítás teljesítésérõl 2009. december 31-ig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítás Felügyelethez.

(3) A 2009. október 1-jét megelõzõen kiállított vényekre az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény 36.  §-a alkalmazandó.

(4) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl  szóló 1/2003. (I. 21.)
ESZCSM rendelet 1.  § (3) bekezdés d) pontjában a „születési dátumát (év/hó/nap)” szövegrész helyébe a „születési
évét” szöveg lép.

(5) A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól  szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet 3.  §-ának
felvezetõ szövegében a „július 1-jétõl” szövegrész helyébe a „III–IV. naptári negyedévében” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a gyógyszerészi magántevékenység gyakorlásáról  szóló 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet.
(7) Ez a rendelet 2010. október 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meg valósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól

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 hatálya

1.  § (1) E rendelet hatálya a Nemzeti Diverzifikációs Programban (a továb biak ban: NDP) meghatározott céloknak megfelelõ,
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap finanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –
az NDP alapján nyújtott valamennyi támogatás esetében alkalmazni kell.

2.  § E rendelet alapján az alábbi célok meg valósítására vehetõ igénybe támogatás:
a) mezõgazdasági üzemek korszerûsítése,
b) mezõgazdasági termékek értéknövelése,
c) mikrovállalkozások támogatása,
d) turizmus fejlesztése,
e) vidéki települések fejlesztése,
f) vidéki örökség védelme.

Értelmezõ rendelkezések

3.  § E rendelet alkalmazásában
1.  mûvelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

 szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továb biak ban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet)
2. cikk e) pontja szerinti mûvelet,

2. célterület: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott
mûvelet irányul,

3. mûvelet meg valósítása: a mûveletet alkotó összes tevékenység okirattal (építési beruházás esetén a jogerõs
használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által elõírt közokirat vagy
magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményrõl kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett
számviteli bizonylat) igazolt lezárása,

4. beruházási támogatás: olyan támogatás, amely legalább egy, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továb biak ban: Tv.) 9.  § a) pontjában meghatározott beruházás – ideértve az immateriális javak
beszerzését is – meg valósítására irányul,

5. gépkatalógus: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján közzétett gépkatalógus,

6. élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusa: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 47/2008.
(IV. 17.) FVM rendelet rendelkezései alapján közzétett élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések
katalógusa,

7. építési normagyûjtemény: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján közzétett
építési normagyûjtemény,

8. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege,
9. hiteles másolat: az okirat kiállítója vagy közjegyzõ által hitelesített másolat,
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10. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forintban meghatározott támogatási
egyenértéke,

11. tevékenység: a mûvelet önállóan meg valósuló részeleme,
12. átadó: az a mezõgazdasági termelõ, akinek a mezõgazdasági üzeme vagy annak egy része átruházásra kerül egy

másik mezõgazdasági termelõ részére,
13. átvevõ: az a mezõgazdasági termelõ, akire a mezõgazdasági üzemet vagy annak egy részét átruházzák,
14. mezõgazdasági üzem: mezõgazdasági termelõ által mezõgazdasági tevékenység folytatásához használt

termelõegységek, így különösen termõföld, állatállomány, gép, épület, berendezés,
15. felújítás: meglévõ építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerû és biztonságos

használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett építési tevékenység,
16. kapcsolt vállalkozás: a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (2) bekezdés 7. pontjában ekként meghatározott

fogalom,
17. ügyfél: a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet,  illetve azok módosítására irányuló kérelmet (a továb biak ban

együtt: kérelem) benyújtó természetes személy vagy szervezet,
18. jogcím: a 2.  §-ban meghatározott célok meg valósításához kapcsolódó támogatások részletes feltételeit

megállapító jogszabályban meghirdetett támogatási rendszer,
19. támogatási program: bármely, az Európai Unió társfinanszírozásával vagy nemzeti költségvetésbõl meg valósuló

támogatási rendszer,
20. kedvezményezett térség: ugyanazon cukorgyár bezárásával érintett települések összessége.

A támogatás forrása, jellege

4.  § (1) A támogatás forrása a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer
megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006.
február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 6. és 7. cikkében meghatározott forrás.

(2) A támogatás vissza nem térítendõ támogatás.
(3) Egy mûvelet kizárólag egy jogcím keretében támogatható. Ugyanarra a mûveletre csak egy támogatási programban

vehetõ igénybe támogatás.
(4) Ha az e rendelet szerint benyújtott támogatási kérelem elbírálása során a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(a továb biak ban: MVH) megállapítja, hogy az ügyfél ugyanarra a mûveletre vonatkozóan az NDP-n kívül más
támogatási program keretein belül támogatásban részesült, vagy támogatási kérelmet,  illetve pályázatot nyújtott be,
és azt nem vonta vissza az e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtásáig, akkor az MVH az e rendelet szerint
benyújtott támogatási kérelmet elutasítja.

A támogatás meghirdetése

5.  § A 2.  §-ban meghatározott célok meg valósításához kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit,
a támogatások mértékét, valamint az elszámolható kiadások körét a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabály határozza meg.

A kérelmek benyújtásának általános feltételei

6.  § (1) A kérelmet – az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – az MVH-nak a mûvelet
meg valósítási helye szerint ille té kes kirendeltségéhez, több meg valósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél lakóhelye, 
 illetve székhelye szerint ille té kes kirendeltségéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról
és tolmácsolásról  szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal,  illetve
szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezõ személy által készített magyar nyelvû fordítást is.
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A támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei

7.  § (1) Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, amely
a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott

feltételeknek,
b) – ha az ügyfél szervezet – a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás,

adósságrendezés alatt, – ha az ügyfél természetes személy – nem áll a gazdálkodási tevékenységével összefüggõ
végrehajtási eljárás alatt,

c) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv,  illetve
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatásból  való kizárás hatálya alatt.

(2) Egy ügyfél egy jogcímre kedvezményezett térségenként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amelyben több
célterületre is igényelhetõ támogatás.

(3) Egy támogatási kérelemben több település is szerepelhet meg valósítási helyként, de minden településnek
ugyanahhoz a kedvezményezett térséghez kell tartoznia.

(4) A támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 15. között lehet benyújtani.
(5) A támogatási kérelemnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a támogatás alapjára vonatkozó adatok,
b) a vállalás mértékének megjelölése, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az értékelés

szempontjai között jövõbeni vállalás szerepel.
(6) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról  szóló tör vény ben

szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.
(7) Ha az ügyfél egyéni vállalkozó, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány

hiteles másolatát.
(8) Ha az ügyfél õstermelõ, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az érvényes mezõgazdasági õstermelõi igazolvány

hiteles másolatát.
(9) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan nem szolgáltat

adatot, ezek vonatkozásában nincs helye hiánypótlásnak.

8.  § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó harminc napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolatot,
b) ha a beruházás nem saját tulajdonú vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon  valósul meg, amely

a beruházás meg valósítását,  illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy
kizárja, azt a teljes bizonyító erejû okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban
feltüntetett ingatlanon meg valósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni,

c) építési beruházás esetén a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott tervdokumentációt,
amely a tervezett építmény jellegétõl függõen legalább a tervezõi helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat,
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, továbbá mûszaki leírását tartalmazza,

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések
beszerzésére irányuló beruházások kivételével – mûszaki leírást és dokumentációt,

e) a meg valósítás helyére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot,
f) a pénzügyi tervet,
g) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerint üzleti tervet vagy mûködtetési és

fenntarthatósági tervet,
h) legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg,
i) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.

(2) Az (1) bekezdés h) pontja esetén a két árajánlatnak hasonló mûszaki tartalommal kell rendelkeznie. Az ügyfél köteles
megindokolni, hogy a két árajánlat közül miért a magasabb értékû árajánlatot választja. Az árajánlat nem származhat
az ügyfél saját tulajdonában lévõ vagy kapcsolt vállalkozásától,  illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél
legalább többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
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A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

9.  § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit
megállapító jogszabályban elõírt feltételeknek.

(2) Egy kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszakban egy ügyfél egy jogcímre kedvezményezett térségenként
egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(3) Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, valamint akkor fizethetõ ki a megállapított támogatási összeg, ha
a) az ügyfél szervezet, nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés vagy csõdeljárás alatt,
b) az ügyfél természetes személy, nem áll a gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz  való
jogosultsága megszûnik, valamint az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül.

(5) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, amely az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által
kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs támogatási határozattal.

(6) A kifizetési kérelem alapján tervezett elszámolható kiadásokra vonatkozó igényt az MVH által a támogatás alapjára
rendszeresített, a tervezett tételeket részletesen rögzítõ formanyomtatvány alapján kell meghatározni.

(7) A kifizetési kérelmet
a) 2010. április 1. és április 30.,
b) 2010. október 1. és október 31.,
c) 2011. április 1. és április 30.
közötti idõszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.

(8) Építéssel járó tevékenységek esetén
a) az elsõ, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs építési engedély hiteles másolatát

vagy a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység nem
építésiengedély-köteles,

b) építésiengedély-köteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel
rendelkezõ építésügyi hatóságnak a létesítmény használatbavételérõl  szóló jogerõs engedélyét,

c) termálkútfúrás és termálkút fennmaradását biztosító beruházások esetén az elsõ, építéssel kapcsolatos kifizetési
kérelemhez mellékelni kell a jogerõs létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, valamint az utolsó kifizetési
kérelemhez a jogerõs üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

A támogatási kérelem elbírálása és kifizetése

10.  § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv.
32.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti – jogcímenkénti és kedvezményezett térségenkénti – rangsor állításával
határozatot hoz.

(2) A bírálat alapján létrejött pontegyenlõség esetén a rangsorban elõnyt élvez az a támogatási kérelem,
a) amelynek tartalma megfelel az Irányító Hatóság által közzétett részletes ajánlásnak a támogatott mûvelet

meg valósításának legjobb gyakorlatáról,
b) amelyet korábban nyújtottak be, ha az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni.

(3) Ha az NDP-t az Európai Bizottság az e rendeletben,  illetve a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban
foglaltaktól eltérõ feltételekkel fogadja el, az MVH az elfogadott NDP-nek meg fele lõen hoz határozatot,  illetve a már
meghozott határozatot az elfogadott NDP-nek meg fele lõen megváltoztathatja,  illetve visszavonhatja.

(4) Ha a támogatási kérelem nem  valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály
szerinti célkitûzéseket, a támogatási kérelmet el kell utasítani.

(5) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára
történõ átutalással teljesíti
a) a 2010. április 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2010. szeptember 1. és

szeptember 30. között,
b) a 2010. október 1. és október 30. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2011. március 1. és

március 31. között,
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c) a 2011. április 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2011. szeptember 1. és
szeptember 30. között.

(6) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfél részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg 
a jogerõs támogatási határozatban rögzített támogatási összeget és a támogatási összegnek a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott felsõ határát. A támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabályokban euróban meghatározott összegek átváltása az Európai Központi Bank (a továb biak ban: EKB) által
közzétett, azon év január 1-jei árfolyamon történik, amikor a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat
meghozatalára sor került.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben bekövetkezõ változás

11.  § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének idõtartama alatt
a jogerõs támogatási határozatban foglalt mûvelet csak egészben, a kötelezettség átvevõ általi teljes átvállalásával és
kizárólag egy átvevõre ruházható át. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól.

(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH engedélye szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvállalása nem engedélyezhetõ, ha az átvevõ nem
felel meg a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az
erre irányuló kérelmet – amelyben a mentesítésre alapot adó körülményt igazolni kell – az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-nak az ügyfél lakóhelye,  illetve székhelye szerint ille té kes
kirendeltségéhez.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon kívül az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 
 szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 44. cikk (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén
mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az üzemeltetési kötelezettséget jelentõs
mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha az üzemeltetési kötelezettség idõtartamának 80%-a már eltelt.

Adatszolgáltatás

12.  § Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer mûködtetése céljából – külön
jogszabályban foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Vis maior

13.  § (1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külsõ ok (a továb biak ban: vis maior) bekövetkeztét a vis maior
bejelentésérõl és igazolásáról  szóló külön jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Ha a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegû hatósági
intézkedés következtében lehetetlenné válik, az ügyfél erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt,
ezzel összefüggõ kötelezettség teljesítése alól az ellehetetlenülés idõpontjától kezdõdõ hatállyal mentesül. A hatósági 
intézkedés jellegétõl és mértékétõl függõen a mentesítés részben vagy egészben történhet.

A támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezések

14.  § (1) A mûvelet megkezdésének idõpontja
a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentése, az

adásvételi szerzõdés megkötése,  illetve a számlán szereplõ teljesítés dátuma közül a legkorábbi,
b) építési beruházás esetében a kivitelezõi szerzõdés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés

esetén az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés dátuma,
c) nem beruházási jellegû mûveletek esetén a mûvelethez kapcsolódó tevékenységek meg valósításához kötõdõ

vállalkozói szerzõdés megkötésének dátuma, a megrendelés, felhívás írásban történõ bejelentésének dátuma
vagy a tevékenység meg valósításához kapcsolódó beszerzésrõl, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének
dátuma közül a legkorábbi.
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(2) A mûvelet tervezéséhez és elõkészítéséhez kötõdõ általános költségek felmerülése,  illetve közbeszerzési
kötelezettség esetén a közbeszerzés megkezdése nem minõsül a mûvelet megkezdésének.

(3) Ha egy mûvelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tevékenységet is magában foglal, a mûvelet
megkezdésének idõpontja a korábban megkezdett tevékenység idõpontjával egyezik meg.

(4) Ha az ügyfél olyan beruházást hajt végre, amelynek teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, a kedvezményezettnek 
magyarázó táblát kell elhelyeznie. Az 500 000 euró összköltséget meghaladó beruházások helyszínén plakátot kell
felállítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti plakáton és táblán fel kell tüntetni a mûvelet leírását és a következõ mondatot: „Készült az
Európai Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában és a Magyar Köztársaság támogatásával.”

(6) A (4) bekezdés szerinti plakáton és táblán fel kell tüntetni az európai lobogót az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet
VI. melléklet 4.1 pontjában meghatározott grafikai elõ írásoknak meg fele lõen.

(7) A (4) bekezdés szerinti plakát és tábla legalább 25%-ának az (5) és (6) bekezdésben foglalt adatokat kell tartalmaznia.

15.  § (1) A támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, meg valósított, felújított, korszerûsített létesítményt az elsõfokú
támogatási határozat kézhezvételétõl számított legalább 5 évig a rendeltetésének meg fele lõen, a vonatkozó
engedélyek és elõ írások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továb biak ban: üzemeltetési kötelezettség).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya – a 11.  §-ban foglalt kivétellel – nem idegeníthetõ el
és nem adható bérbe. Jótállás alapján történõ csere, amortizáció, lopás, mûködésképtelenné válás, használhatatlanná
válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történõ bejelentés alapján az MVH engedélyét
köve tõen saját forrásból lecserélhetõ
a) azonos rendeltetésû, azonos vagy magasabb mûszaki tartalommal rendelkezõ tárgyi eszközre,
b) gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, amely szerepel a cserére irányuló kérelem

benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak
minõsített gépcsoportba, a jogerõs támogatási határozatban szereplõ géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és
korszerûségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a jogerõs támogatási határozatban szereplõ gép
korszerûségi mutatója.

(3) Az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt rendelkeznie kell a támogatással meg valósuló létesítmény
üzemeltetésének lehetõségét biztosító kizárólagos joggal, kivéve ha a beruházás közmûcsatlakozás létesítésére
irányul.

(4) A támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Ettõl
eltérõen a támogatással érintett ingatlant az ügyfél nevére  szóló elõvásárlási jog, az önkormányzatot megilletõ
visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti.

(5) A támogatott mûveletet legkésõbb 2011. március 31-ig meg kell  valósítani.
(6) Ha az ügyfél úgy dönt, hogy nem  valósítja meg a beruházást, köteles ezt a jogerõs támogatási határozat kézhezvételét

követõ negyvenöt munkanapon belül teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában 
az MVH részére bejelenteni, és a támogatás egészérõl lemondani.

16.  § (1) A mûvelet – a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a támogatási kérelem benyújtását köve tõen az ügyfél saját
felelõsségére kezdhetõ meg.

(2) A felújítással, korszerûsítéssel járó mûvelet, valamint a mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatással 
érintett mûvelet az elsõfokú támogatási határozat kézhezvételét köve tõen kezdhetõ meg.

17.  § (1) A támogatás alapja az intézkedés által támogatható tevékenység tárgya, mennyisége és a meg valósítás helye.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az önálló, építéssel nem járó gépbeszerzés esetén a támogatás alapja a gép,

berendezés,  illetve annak mennyisége.
(3) A meg valósítás helye a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakot köve tõen akkor módosítható, ha

a) jogerõs bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás
a támogatási kérelemben megjelölt helyen nem  valósítható meg vagy nem folytatható,

b) a 15.  § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és
c) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján adható pontszámok változatlanok.
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A kiadások elszámolása, kifizetés

18.  § (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott mértéket meghaladó,  illetve 
nem a mûvelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Ha a támogatási kérelem alapján hozott jogerõs támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a jogerõs
támogatási határozat által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos
elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethetõ összeg nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a mûvelet meg valósítása érdekében
teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a mûvelet megkezdése utáni gazdasági eseményrõl kiállított bizonylat
szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra,
amelyek esetében a mûvelet megkezdése elõtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.

(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
(6) A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek – legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján – fel kell tüntetnie

a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra-kódját, továbbá az
ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra
került” feljegyzést.

(7) Ha a kiadásigazoló bizonylat nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, a kiadásigazoló bizonylat az
elszámoláshoz nem fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon számlaösszesítõt és tételrészletezõt kell
mellékelni, amelyek tartalmazzák
a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát,
b) a teljesítés idõpontját,
c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés idõpontját,
d) a számlatétel megnevezését, típusát, Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált

Nómenklatúra-kódját,
e) a számlatétel nettó összegét, az általános fogalmi adó mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget,
f) a jogerõs támogatási határozatban megállapított kiadási sor támogatási határozat szerinti azonosítóját, amelyhez 

a tétel tartozik,
g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelõs személy nevét és aláírását,
h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét,
i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét,
j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját.

(9) A támogatás alapjaként kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el.
(10) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) adószámmal nem rendelkezõ természetes személy,  illetve az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi
CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és elõ ze tesen felszámított adó levonására nem
jogosult adóalany kérelmezõ esetében a bruttó,

b) egyéb esetben a nettó,
c) az a) ponttól eltérõen a központi, regionális és helyi közigazgatási szervek, valamint közintézmények esetében

általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó
elszámolható kiadás képezi.

19.  § (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét a kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfélnek tõketartalékba (lekötött
tartalékba) kell helyezni, a nem kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfélnek az egyéb bevételek között kell elszámolni
a saját könyvelésében.

(2) Az ügyfél a jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott mûvelettel összefüggõ gazdasági eseményekrõl külön
kimutatást köteles vezetni a kiadásai,  illetve – ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz
joghatást fûz – a bevételei vonatkozásában.

(3) Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt legfeljebb a jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott támogatás
összegének 80%-a fizethetõ ki.

(4) Az ügyfél köteles a jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 90%-át
teljesíteni.
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(5) A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat
esetén a számlán vagy a bizonylaton szereplõ összeget a számlán vagy a bizonylaton szereplõ (gazdasági) teljesítés
idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank (a továb biak ban: MNB) által közzétett – hivatalos deviza
középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági)
teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az EKB által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd azt
az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében a magyar nyelvû fordításnak az MVH által lefolytatott ellenõrzés során
rendelkezésre kell állnia.

A gépek és a technológiai berendezések beszerzésére vonatkozó különös rendelkezések

20.  § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan elsõ üzembe helyezésû gépek, technológiai berendezések beszerzése és
beépítése támogatható,
a) amelyek szerepelnek a gépkatalógusban,
b) amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített gépcsoportba,
c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, garanciális

és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal,
d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ nem telt el.

(2) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ
napján hatályos – legkésõbb a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ ötödik
munkanapon lezárt – gépkatalógusban szereplõ gépekre lehet benyújtani.

(3) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép
egyenértékû a gépkatalógusban szereplõ más géppel, és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem
benyújtásáig a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha a gép a kifizetési kérelem benyújtására nyitva
álló idõszak elsõ napját megelõzõ munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban.

(4) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem
benyújtásakor van lehetõsége. Kizárólag a jogerõs támogatási határozatban szereplõ gépekkel, technológiai
berendezésekkel egyenértékû gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem
elbírálása során.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján egyenértékûnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely
a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógusban, és

beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített gépcsoportba,
b) a jogerõs támogatási határozatban szereplõ géppel azonos gépváltozathoz tartozik,
c) korszerûségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a jogerõs támogatási határozatban szereplõ gép

korszerûségi mutatója.
(6) A támogatás a támogatási kérelem módosítását köve tõen sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gépnek,

technológiai berendezésnek a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos
gépkatalógusban meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban
meghatározott mértéket, valamint a módosított gépre, technológiai berendezésre a jogerõs támogatási határozattal
jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

(7) A támogatási kérelem módosítása esetén a 19.  § (4) bekezdésében foglalt feltételt a jogerõs támogatási határozattal
jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

(8) Az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplõ gépre vagy technológiai berendezésre 
irányuló beruházás esetén az (1)–(7) bekezdést meg fele lõen alkalmazni kell.

Az építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések

21.  § (1) Építési beruházás esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon

aa) az építési normagyûjtemény alapján a munkanemenkénti költségvetés-összesítõt,
ab) az építési tételek részletes felsorolását,
ac) az építési normagyûjteményben nem szereplõ tétel esetén az árajánlatos tétel bejelentõ lapot,
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b) az építési normagyûjteményben nem szereplõ tétel esetén legalább kettõ részletes árajánlatot, kivéve, ha az
ügyfél a támogatott mûveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.

(2) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos
építési normagyûjteményt kell figye lembe venni.

(3) Ha az építési beruházásra vonatkozó jogerõs támogatási határozat több építési kiadási tételt állapít meg, a kifizetési
kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege azt legfeljebb 10%-kal meghaladhatja azzal,
hogy a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie.

(4) Építési beruházás esetén építési mûszaki ellenõr alkalmazása, valamint építési napló vezetése – az építési
normagyûjteményben szereplõ építési tétel esetén annak építési normagyûjtemény szerinti kódjával és az építési
tételhez tartozó pontos megnevezéssel – akkor is kötelezõ, ha a beruházás nem építésiengedély-köteles.

(5) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti mûszaki tartalma az építésügyi hatóság kötelezõ elõ írásának
teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ huszonkettedik
munkanapig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet, és nem növelheti a támogatás
összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell az építésügyi hatóság kötelezõ elõ írását igazoló
dokumentumot.

(6) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz az építési normagyûjtemény szerinti bontású
számlarészletezõnek is rendelkezésre kell állnia.

(7) A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos építési
normagyûjteményt kell figye lembe venni. Ha az építési normagyûjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az
utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos építési normagyûjteményt kell
figye lembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

(8) Ha a (7) bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, a vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva
álló idõszak elsõ napján hatályos építési normagyûjtemény az irányadó.

(9) Ha az ügyfél által az elsõ kifizetési kérelemhez benyújtott jogerõs építési engedély módosul, az ügyfél a módosítás
jogerõre emelkedésétõl számított tizenöt munkanapon belül köteles megküldeni az MVH-nak a módosított engedélyt
és az ahhoz tartozó tervdokumentációt.

Az egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések

22.  § (1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is igénybe vehetõ támogatás:
a) a Mellékletben hivatkozott szolgáltatások az ott meghatározott mértékig,
b) az engedélyezési eljárás díja,
c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke,
d) a közmûszolgáltatónak fizetett közmûrácsatlakozási és -használatbavételi díj.

(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.
(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a beruházás (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított

jóváhagyott kiadásainak 12%-a.
(4) A Melléklet SZJ 74.4 szerinti szolgáltatás keretében kizárólag a magyarázó táblák, plakátok készítésével, valamint

a meg valósult mûvelet népszerûsítésével kapcsolatos kiadások számolhatók el.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokra vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ költségek is

elszámolhatóak azzal, hogy a beszerzés idõpontja a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ tizenkettõ hónapnál
nem lehet korábbi.

(6) Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendõ, számszerûen meghatározott összegû, az
összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított,  illetve bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj.

A támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók

23.  § (1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítõ nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az MVH
a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor kifizetett támogatási összegként veszi figye lembe. A kifizetett
támogatás összege nem haladhatja meg a mûveletre vonatkozó, a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabály által meghatározott támogatási mértéknek megfelelõ összeget.
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(2) Ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél nem járul hozzá ahhoz, hogy a támogatástartalmat megállapító
pénzügyi szervezet az igénybe vett konstrukcióhoz kapcsolódó adatokat az MVH részére átadja, részére a támogatás
nem folyósítható.

(3) A támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót kizárólag a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt
adó jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfél veheti igénybe.

Közbeszerzés

24.  § (1) Ha az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában – a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továb biak ban: Kbt.) alapján – közbeszerzésre kötelezett, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító
felhívás,  illetve hirdetmény „az aktához rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az
ügyfélnek a Tv. 28.  §-a szerinti regisztrációs számát.

(2) Az ügyfél köteles
a) az eljárást megindító,  illetve módosító felhívást,  illetve hirdetményt az annak megküldését,  illetve megjelenését

bizonyító dokumentumokkal,
b) az eredményrõl  szóló tájékoztatót,  illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl  szóló tájékoztató

közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,
c) a szerzõdés módosításáról  szóló hirdetményt,
d) a szerzõdés teljesítésérõl  szóló hirdetményt
annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést – követõ három
munkanapon belül az MVH részére benyújtani.

(3) Az ügyfél köteles
a) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését és
b) az eljárás – még be nem nyújtott – összes dokumentumát, így különösen a kiegészítõ tájékoztatásokat, az

ajánlatok másolati példányát, a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzõkönyveket, továbbá a bírálat 
dokumentumait

ahhoz az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett mûveleti tevékenység elszámolására
vonatkozik.

(4) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntõbizottság az NDP keretében nyújtott támogatással összefüggõ jogorvoslati
eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330.  § (1) bekezdésében
meghatározott értesítés kézbesítését követõ munkanapon az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell
megtenni.

A támogatásra vonatkozó általános jogkövetkezmények

25.  § (1) Az egyes támogatások szerinti kötelezettségekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket a támogatás részletes feltételeit
megállapító jogszabály határozza meg. Az elõírt,  illetve vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(2) Ha az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el a 90%-ot, az utolsó
kifizetési kérelem elutasításra kerül, és a már kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(3) Beruházási támogatás esetén a feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kifizetési kérelemnek a nem megfelelés
által érintett részét elutasítja.

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 24.  § (4) bekezdésében elõírt bejelentési kötelezettségének, a Tv. 71.  §-a szerint
mulasztási bírságot kell alkalmazni.

(5) Ha az MVH a hatósági ellenõrzése során az NDP keretében nyújtott támogatásra vonatkozóan a közbeszerzési
szabályok megsértését észleli, akkor az ügyfél ellen – a Kbt. 327.  §-a alapján – a Közbeszerzési Döntõbizottságnál
jogorvoslati eljárást kezdeményez.

(6) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság jogszabálysértést állapít meg, a mûvelet jogszabálysértéssel érintett részére esõ
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az MVH
a) a jogerõs támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett

támogatási határozat alapján kifizethetõ – a jogszabálysértéssel érintett részre esõ – támogatási összeget, ha
a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlõség,  illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek
sérelmét okozta,
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b) a jogerõs támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett
támogatási határozat alapján kifizethetõ – a jogszabálysértéssel érintett részre esõ – támogatási összeget, ha
a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, az a) pontban meghatározott közbeszerzési alapelvek nem
sérültek.

(7) Ha a 15.  § (6) bekezdés szerinti bejelentést az ügyfél elmulasztja, és a beruházás nem teljesül a 15.  § (5) bekezdésben
elõírt határidõig, az ügyfelet az MVH mulasztási bírsággal sújtja.

(8) Ha a mûvelet meg valósítását követõ hatósági ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 18.  §
(6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(9) Ha a hatósági ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem az MVH részére
másolatban benyújtott építési engedély,  illetve a tervdokumentáció szerint tett eleget, a kifizetett támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(10) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt – a pontozási szempontok közt feltüntetett – munkavállalói létszámnál
kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, akkor köteles a támogatási összegbõl
– hiányzó munkavállalónként évente – a kifizetett támogatási összeg 1%-át, de legalább 250 000 forintot visszafizetni,
ha a támogatási kérelemben szereplõ munkavállalóilétszám-vállalás szinten tartásra vagy bõvítésre irányul.

Záró rendelkezés

26.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

27.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Szolgáltatások
Jegyzéke szerinti szám

Megnevezés

Az elszámolható költség
legnagyobb mértéke

a beruházás összes
elszámolható

költségéhez viszonyítva
(%)

Az elszámolható költség
legmagasabb összege

(Ft)

72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 6% 6 000 000

72.3 Adatfeldolgozás 6% 6 000 000

73.1 Mûszaki kutatás, fejlesztés

73.10.13.0 Mûszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 6% 6 000 000

73.10.14.0 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 6% 6 000 000

73.2 Humán kutatás, fejlesztés

73.20.12.0 Közgazdasági-tudományi kutatás 6% 6 000 000

74.1 Jogi, gazdasági tevékenység

74.11.15.0 Jogi dokumentálás 6% 6 000 000
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Szolgáltatások
Jegyzéke szerinti szám

Megnevezés

Az elszámolható költség
legnagyobb mértéke

a beruházás összes
elszámolható

költségéhez viszonyítva
(%)

Az elszámolható költség
legmagasabb összege

(Ft)

74.11.17.0 Egyéb jogi szolgáltatás 6% 6 000 000

74.12.30.0 Adótanácsadás 6% 6 000 000

74.13 Piac-, közvélemény-kutatás 2% 2 000 000

74.14.11.0 Általános üzletviteli tanácsadás 6% 6 000 000

74.14.12.0 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás 6% 6 000 000

74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás 6% 6 000 000

74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás 6% 6 000 000

74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás 6% 6 000 000

74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás 2% 2 000 000

74.14.17.0 Egyéb üzletviteli tanácsadás 6% 6 000 000

74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás 6% 6 000 000

74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti
tanácsadás

6% 6 000 000

74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.20.2 Építészeti szolgáltatás 6% 6 000 000

74.20.3 Mûszaki szakértés, tanácsadás 6% 6 000 000

74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás 6% 6 000 000

74.20.5 Település-, tájrendezés, -tervezés 6% 6 000 000

74.20.6 Építési projekt vezetése 6% 6 000 000

74.20.71.0 Földtani szakértés 6% 6 000 000

74.20.72.0 Földtani vizsgálat 6% 6 000 000

74.20.73.0 Földmérés, térképészet 6% 6 000 000

74.20.75.0 Nem mérnöki mûszaki tanácsadás 6% 6 000 000

74.3 Mûszaki vizsgálat, elemzés

74.30.11 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 6% 6 000 000

74.30.12 Fizikai tulajdonság elemzése 6% 6 000 000

74.30.13 Integrált mûszaki, elektronikai rendszer
tesztelése

6% 6 000 000

74.4 Hirdetés

74.40.12.0 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 2% 2 000 000

74.40.13.0 Egyéb hirdetési szolgáltatás 2% 2 000 000

74.40.20.0 Reklámfelület, -idõ eladása 2% 2 000 000

74.8 Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági
szolgáltatás

74.87.14.0 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 6% 6 000 000

74.87.16.1 Mezõgazdasági, vadgazdálkodási,
erdõgazdálkodási szakmai tervezés,
szakértés

6% 6 000 000

74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási,
vendéglátási, szállítási, raktározási,
postai, távközlési szakmai tervezés,
szakértés

6% 6 000 000

74.87.16.5 Környezetvédelmi szakmai tervezés,
szakértés

6% 6 000 000
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására 
és fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a lakosság elvándorlásának mérséklése érdekében 
a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, a helyi piacok
létrehozásával és fejlesztésével a mezõgazdasági termelés értékesítési csatornáinak bõvítése.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. nonprofit szervezet: 
a) társadalmi szervezet – a biztosító egyesület, a politikai párt, a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti

szervezetet kivételével –,
b) alapítvány,
c) közalapítvány,
d) nonprofit gazdasági társaság,
e) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet,
amelyet a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú
szervezetként nyilvántartásba vettek, továbbá az egyesülési jogról  szóló tör vény alapján létrehozott egyesület,
2. egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról  szóló 1990. évi IV. törvény

szerint nyilvántartásba vett egyház, az egyház vallásos célra létesülõ önálló szervezete, az egyházak által
létrehozott szövetség, továbbá – ha az egyház alapszabálya így rendelkezik – az egyház önálló képviseleti szervvel 
rendelkezõ szervezeti egysége (szervezete, intézménye, egyházközsége stb.),

3. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet szerinti fejlesztés,
4. ügyfél: a 4. melléklet szerinti településen mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,

olyan önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett – a 4. melléklet
szerinti – település a tagja, továbbá a nonprofit szervezet vagy az egyházi jogi személy,

5. építmény: építési tevékenységgel létrehozott,  illetve késztermékként az építési helyszínre szállított
– rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül –, minden
olyan helyhez kötött mûszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,  illetve azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre; az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerû és biztonságos
használatához, mûködéséhez, mûködtetéséhez szükséges alapvetõ mûszaki és technológiai berendezések is (az
építmény az épület és mûtárgy gyûjtõfogalma),

6. épület: jellemzõen emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggõ
tevékenység, rendszeres munkavégzés vagy tárolás céljából,

7. teljes akadálymentesítés: ha az építmény mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás
nélkül használható,

8. részleges akadálymentesítés: ha a meglévõ építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ átalakítása
kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható volna, vagy az
építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek,
szabályoknak, az építményben lévõ szolgáltatások azonban így is hozzáférhetõek mindenki számára,

9. önkormányzati bérlakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakásként bejegyzett, önkormányzati tulajdonban lévõ
lakóépület,
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10. csatorna: egy vagy egyidejûleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés,
mezõgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény,

11. használati térelem: kilátó, pad, asztal, hulladékgyûjtõ és -tároló, esõbeálló, kültéri kemence, egyéb kültéri bútorok,
kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal berendezési, felszerelési tárgyai, térvilágító elemek,

12. telek zöldfelülete: az országos településrendezési és építési követelményekrõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 92. pontjában ekként meghatározott fogalom,

13. kastély: az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezéssel nyilvántartott ingatlan,
14. vár: az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezéssel nyilvántartott ingatlan,
15. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település,

16. beruházás befejezése: a beruházással meg valósított létesítmény üzembe helyezésének idõpontja,
17. helyi védelem alatt álló építmény: az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

57.  § (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építészeti örökség,
18. országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.  § 8. és

10. pontja szerinti kulturális örökség,
19. önkormányzati társulás: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi

CXXXV. törvény 16.  §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ társulás,
20. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló tör vény szerint

létrejött társulás.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló

támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.)
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására támogatás
vehetõ igénybe az alábbi célterületeken:
a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületekkel kapcsolatos

fejlesztés:
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvõ épületek külsõ és belsõ felújítása,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övezõ épületek külsõ és belsõ felújítása,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül

vezetõ útvonalak mentén fekvõ épületek külsõ és belsõ felújítása;
b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztés:

ba) kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés,
bb) az utak mentén elhelyezkedõ járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenõhelyek, sétautak 

fejlesztése,
bc) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása,

meglévõk fejlesztése;
c) alapvetõen a helyben megtermelt mezõgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása érdekében új

piacok létrehozása, a meglévõ piacok fejlesztése, bõvítése, az elõ írásoknak történõ megfeleltetése céljából a piac
területén:
ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása, a meglévõk fejlesztése,
cb) egyéb üzlethelyiségek kialakítása, a meglévõk fejlesztése,
cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása, a meglévõk fejlesztése,
cd) raktárak kialakítása, a meglévõk fejlesztése,
ce) szociális és hatósági helyiségek kialakítása, a meglévõk fejlesztése,
cf) szükséges kiegészítõ infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátás, parkoló, út kialakítása,

a meglévõk fejlesztése,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám 39319



cg) szelektív hulladékgyûjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, a meglévõk fejlesztése,
ch) a mérlegelést,  illetve a ki- és berakodást segítõ eszközök, gépek, berendezések beszerzése;

d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, a meglévõk korszerûsítése a játszótéri eszközök
biztonságáról  szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek meg fele lõen.

(2) A célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület vonatkozásában nem támogatható

a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat,
szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezetõ rendszer, tûzi-víz vezetékek, tûzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak,
átereszek, vízi létesítmények, a hulladékgyûjtés kivételével hulladékkezelõ, egyedi szennyvízelhelyezés,
hírközlési, informatikai hálózat fejlesztése,

b) az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 8.  § (4) bekezdésében
meghatározott, kötelezõen ellátandó feladatok – a köztemetõ fenntartása kivételével – ellátását szolgáló épület
fejlesztése,

c) kastély fejlesztése,
d) vár és várrom bemutathatóvá tétele, rekonstrukciója,
e) az önkormányzati bérlakás felújítása, korszerûsítése.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célterület vonatkozásában nem támogatható
a) kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztése,
b) gyûjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetétele,
c) hordalékok takarítása (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás),
d) csatorna megtisztítása, rendbetétele, infrastrukturális fejlesztése,
e) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat,

szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezetõ rendszer, tûzivíz-vezetékek, tûzivíz-tárolók, utak, járdák, vasutak,
átereszek, vízi létesítmények, a hulladékgyûjtés kivételével hulladékkezelõ, egyedi szennyvízelhelyezés,
hírközlési, informatikai hálózat fejlesztése,

f) tavak rekonstrukciója.
(5) Az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkezõ épülethez kapcsolódó fejlesztésre nem vehetõ igénybe

támogatás.
(6) Nem igényelhetõ támogatás élõ állat vásárlására.
(7) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célterület vonatkozásában nem támogatható a kastélyok, várak

kertjeiben, parkjaiban és az óvodák, iskolák udvarán meg valósítandó fejlesztés.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2) Ha a fejlesztéssel érintett épület, építmény nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének
feltétele a beruházást meg valósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között a beruházás meg valósításáról  szóló
megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást meg valósítani, és az ingatlanon az
ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt az egységes arculatot meghatározó elemeken
változtatásokat nem végez.

(3) A 3.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott célterület alapján meg valósuló fejlesztés vonatkozásában az
üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya a fenntarthatóságának biztosítása érdekében és az
üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH)
elõ ze tes hozzájárulása esetén bérbe adható.

(4) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen meg valósuló fejlesztésre nyújtható támogatás.
(5) Ha az ügyfél nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy, legkésõbb a hiánypótlás benyújtásakor a mûvelet

meg valósulási helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a mûvelet több települést
is érint, az ügyfélnek valamennyi településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
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A támogatás mértéke, az elszámolható kiadások

5.  § (1) Ha az ügyfél által meg valósítandó fejlesztés a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, akkor a támogatás
mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

(2) Ha a támogatás mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, akkor a támogatás
ügyfelenként egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.

(3) Ha a támogatás nem minõsül mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak, akkor a támogatás
ügyfelenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
(5) Ha a beruházás a 3.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányul, a támogatás mértéke

a (4) bekezdéstõl eltérõen az összes elszámolható kiadás 85%-a.
(6) Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy, a (4) és (5) bekezdéstõl eltérõen az ingatlant érintõ fejlesztésre

vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a és csak a külsõ felújítás költségei számolhatók 
el. Az ügyfélen kívül – a magyar állam kivételével – az egyéb jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság tulajdonában lévõ ingatlanon végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

(7) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg
a) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételekre az építési normagyûjtemény szerinti referenciaárat,
b) ha az a) pont szerint a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján

benyújtott és kiválasztott ajánlat értékét.
(8) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül

a) a 2. mellékletben meghatározott kiadás,
b) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha a támogatási határozatban
célterületenként eltérõ támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra
egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figye lembe venni.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó

igazolásokat, dokumentumokat,
b) ha az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás,  illetve többcélú

kistérségi társulás, az érintett önkormányzat képviselõ-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak
a fejlesztés meg valósításáról  szóló határozat kivonatát,

c) ha az ügyfél nonprofit szervezet, a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
d) ha az ügyfél egyházi jogi személy, a felettes egyházi szerv vagy az egyházi fõhatóság által kiadott, egyházi jogi

személyiséget tanúsító okiratról  szóló igazolást,
e) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti mûködtetési és

fenntarthatósági tervet,
f) a 4.  § (2) bekezdése szerinti, teljes bizonyító erejû okiratba foglalt megállapodást,
g) ha a támogatás mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, az ügyfél által az adott

pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett mezõgazdasági célú csekély összegû (de
minimis) támogatásról  szóló nyilatkozatot.

A támogatásra vonatkozó speciális jogkövetkezmények

7.  § A 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterület esetében, ha az ügyfél nem teljesíti a mûködési és fenntartási tervben
vállalt nyitvatartási kötelezettségét, a nem teljesített napok után naponként 10 000 forint visszafizetésére kötelezett.
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Záró rendelkezés

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról

c) a Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra  való alkalmazásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Ha a kérelem több célterületre irányul a különbözõ célterületekre kapott pontszámokat arányosítani kell.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

Szakmai szempontok
Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi
számmal rendelkezõ épületek felújítására irányul a fejlesztés:
– Igen
– Nem

tervezõ által készített
helyszínrajz vagy
a mûködtetési és
fenntarthatósági terv alapján

5
0

A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló és
látogatható épületek közvetlen környezetében (150 méter) álló
épületek felújítására irányul:
– Igen
– Nem

tervezõ által készített
helyszínrajz vagy
a mûködtetési és
fenntarthatósági terv alapján 5

0
Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteres körzetén belül)  valósul meg a fejlesztés:
– Igen
– Nem

tervezõ által készített
helyszínrajz vagy
a mûködtetési és
fenntarthatósági terv alapján

5
0

A kérelemben foglalt fejlesztésnek helyt adó (több meg valósítási 
hely esetén valamennyi) település lakosságszáma:
– 2500 fõ feletti
– 1001–2500 fõ közötti
– 1000 fõ alatti

a támogatási kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján (a települési lakosság
szám több település
összefogásával meg valósuló
fejlesztés esetén összeadódik)

0
2
5
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A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
– A támogatási kérelemben szereplõ összes támogatható

tevékenység keretében meg valósuló fejlesztés teljes
akadálymentesítésére sor kerül.

– Nem az összes beruházás tekintetében kerül sor teljes
akadálymentesítésre, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik

– Nem történik részleges vagy teljes akadálymentesítés.

tervdokumentáció alapján
5

3

0
Összesen 25

A 3.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

Szakmai szempontok
A telek zöldfelületének növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
 – több mint 50%-a,
– 40,01%–50%-a,
– 30,01%–40%-a,
– 20,01%–30%-a,
– 10,01%–20%-a,
– legfeljebb 10%-a,
– nem történik zöldfelület-növekedés

Tervezõi mûszaki leírás és
tervdokumentáció alapján

6
5
4
3
2
1
0

A ügyfél használati vagy látványtérelem elhelyezését tervezi
– 5 vagy több mint 5 különbözõ típusú térelem elhelyezése
– 3 vagy több mint 3 különbözõ típusú térelem elhelyezése
– 3-nál kevesebb különbözõ típusú térelem elhelyezése
– Nem helyez el térelemet

tervdokumentáció vagy
tervezõi mûszaki leírás alapján 5

3
1
0

A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló és
látogatható épületek közvetlen környezetének felújítására
irányul:
Igen
Nem

tervezõ által készített
helyszínrajz vagy mûködtetési
és fenntarthatósági terv alapján

5
3

Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteres körzetén belül)  valósul meg a fejlesztés:
Igen
Nem

tervezõ által készített
helyszínrajz vagy mûködtetési
és fenntarthatósági terv alapján 5

0
A kérelemben foglalt fejlesztésnek helyt adó (több meg valósítási 
hely esetén valamennyi) település lakosságszáma:
– 2500 fõ feletti
– 1001–2500 fõ
– 1000 fõ alatti

a támogatási kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján (a települési
lakosságszám több település
összefogásával meg valósuló
fejlesztés esetén összeadódik)

0
2
4

Összesen 25
A 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

Szakmai szempontok
A beruházás meg valósulási helye:
– A beruházás leromlott állapotban lévõ épületben, területen,

vagy használaton kívüli épületben, területen  valósul meg.
– A beruházás részben leromlott állapotban lévõ épületben,

területen, vagy használaton kívüli épületben, területen  valósul 
meg.

– A beruházás egyéb területen  valósul meg.

fotódokumentáció és tervezõi
mûszaki leírás alapján 4

2

0
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A 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

A beruházás bemutatása:

– közmûvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul
– közmûvesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul
– üzlethelyiség kialakítására irányul

fotódokumentáció és tervezõi
mûszaki leírás alapján

(maximum 
7 pont adható)

4
2
1

A helyi piac mûködése:
– folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart,
– hetente 4–6 napon nyitva tart,
– hetente legfeljebb 3 napon nyitva tart

nyilatkozat alapján
3
2
0

Partnerség:
– a beruházás több település szakmai és pénzügyi

összefogásával  valósul meg
– a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi

összefogásával  valósul meg
– a beruházás összefogás nélkül  valósul meg

a támogatási kérelem alapján,
együttmûködési megállapodás 3

2

0
A kérelemben foglalt fejlesztésnek helyt adó (több meg valósítási 
hely esetén valamennyi) település lakosságszáma:
– 2500 fõ feletti
– 1001–2500 fõ
– 1000 fõ alatti

a támogatási kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján (a települési
lakosságszám több település
összefogásával meg valósuló
fejlesztés esetén összeadódik)

4
3
1

A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
– a támogatási kérelemben szereplõ összes támogatható

tevékenység keretében meg valósuló fejlesztés teljes
akadálymentesítésére sor kerül

– nem az összes beruházás tekintetében kerül sor teljes
akadálymentesítésre, vagy részleges akadálymentesítés
történik

– nem történik részleges vagy teljes akadálymentesítés

tervdokumentáció alapján
4

2

0
Összesen 25

A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

Szakmai szempontok
Játszóteret érintõ fejlesztés jellege:
– új kialakítása történik
– a meglévõ szabványosítása és bõvítése (új használati térelem

elhelyezése) történik
– a meglévõ szabványosítása vagy már meglévõ

szabványosított bõvítése történik

a fejlesztés elõtti állapotot
bemutató fotódokumentáció
és a fejlesztés utáni állapotot
bemutató tervdokumentáció
alapján [a játszótéri eszközök
biztonságáról  szóló 78/2003
(XI. 27.) GKM rendeletnek
meg fele lõen, a helyszínrajzba
illesztett játszótér-elrendezési
terv és mûszaki leírás]

8

3
0

Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élõ gyermekek által is igénybe
vehetõ:
– Igen
– Nem

a játszótéri eszközök leírásának
tartalma vagy a gyártó
nyilatkozata alapján

8
0

Részleges vagy teljes akadálymentesítés által megközelíthetõvé
válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:
– Igen
– Nem

tervdokumentáció, tervezõi
mûszaki leírás alapján

7
0
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A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

A kérelemben foglalt fejlesztésnek helyt adó (több meg valósítási 
hely esetén valamennyi) település lakosságszáma: 
– 2500 fõ feletti
– 1001–2500 fõ
– 1000 fõ vagy az alatti

a támogatási kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján (a települési
lakosságszám több település
összefogásával meg valósuló
fejlesztés esetén összeadódik)

2
1
0

Összesen 25
Horizontális szempontok

A meg valósítás helye, több meg valósítási hely esetén
valamennyi meg valósítási hely

hátrányos helyzetû területen
van

2

A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy fejlesztés
figye lembe veszi az energiahatékonyság követelményeit,
a megújuló erõforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélõ technológiák alkalmazásainak szempontjait:
– Igen
– Nem

nyilatkozat és
tervdokumentáció, minõségi
tanúsítvány, környezetvédelmi
tanúsítvány vagy mûszaki leírás 
alapján 7

0
A fejlesztés hozzájárul a fejlesztés által érintett – helyben élõ,
dolgozó – emberek környezetének, életminõségének
javításához:
– Igen
– Nem

tervezõi mûszaki leírás vagy
mûködtetési és
fenntarthatósági terv alapján

8
0

Összesen 15
Pénzügyi terv

Az ügyfél értékelése Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya

meghaladja       
az 5%-ot

a 9%-ot
a 13%-ot

1
2
4

Saját bevételek aránya
meghaladja     

az 5%-ot,
a 9%-ot

a 13%-ot

1
2
4

Pénzügyi stabilitás (mûködési
bevételek fedezik-e a mûködési 
kiadásokat)

4

Beruházás befejezését követõ elsõ évre
vonatkozóan

Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja        

a 10%-ot
a 15%-ot

2
4

Saját bevételek aránya
meghaladja     

a 10%-ot
a 15%-ot

2
4

Pénzügyi stabilitás (mûködési
bevételek fedezik-e a mûködési 
kiadásokat)

4
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A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterület

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Maximális
pontszám

Üzemeltetési vizsgálat Ha a személyi jellegû
kifizetések a bázis évhez képest 
a benyújtást követõ negyedik
évre 5% felett nõnek, akkor
5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható,
de maximum 6 pont

6

Pénzügyi terv összesen 30
Mûködtetési és fenntarthatósági terv Fejlesztés összefoglaló 3

Helyzetelemzés 8
Fejlesztés bemutatása 27
Fejlesztés várható hatásai 12
Pénzügyi fenntarthatóság 8
Kockázatelemzés 12
Kommunikációs terv 5
Társadalmi felelõsségvállalás 5

Mûködtetési és fenntarthatósági terv összesen 80
Mindösszesen 150

2. melléklet a 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Elszámolható kiadások

1. A helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek külsõ felújítása esetén:
1.1. épület külsõ felújításához kapcsolódó, alapterület-növekedéssel és homlokzaton történõ változással nem járó építési

munkák,
1.2. épület belsõ felújításához kapcsolódó építési munkák,
1.3. az 1.1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:
1.3.1. külsõ nyílászáróinak cseréje, beépítése,
1.3.2. épület szigetelése.

2. A település környezetét és megjelenését javító fejlesztése esetén:
2.1. használati térelemek beszerzése, a meglévõk fejlesztése,
2.2. látványtérelemek beszerzése, a meglévõk fejlesztése,
2.3. információs és üdvözlõ táblák beszerzése, a meglévõk fejlesztése,
2.4. sétaút és térburkolat kialakítása, fejlesztése,
2.5. meglévõ és új parkok beépített öntözõrendszerének kiépítése, fejlesztése,
2.6. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
2.7. tereprendezéshez és a 2.1–2.5 pontban meghatározott elemek beépítéséhez kapcsolódó építési munkák,
2.8. az alábbi építmények építése: esõbeálló, pergola, fedetlen színpad, hulladéktároló, kerti sütõ-fõzõ hely, autóbuszváró,
2.9. a 3. melléklet szerinti kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések.

3. Új piacok létrehozása, a meglévõ piacok fejlesztése, bõvítése, az elõ írásoknak történõ megfeleltetése esetén:
3.1. építmények építése, felújítása, átalakítása és korszerûsítése, az ehhez kapcsolódó épületgépészet,
3.2. mérlegelést,  illetve ki- és berakodást segítõ eszközök, gépek berendezések,
3.3. a 3. melléklet szerinti kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések.

4. Kültéri játszóterek kialakítása, meglévõk korszerûsítése esetén:
4.1. játszótéri eszközök és a játszótérhez kapcsolódó használati térelemek (homokozó kialakítása, játszótéri eszközök,

asztal, pad, ivókút, esõbeálló, hulladékgyûjtõ) beszerzése, meglévõk korszerûsítése,
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4.2. kerítés, térburkolat beszerzése,
4.3. információs tábla beszerzése,
4.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
4.5. tereprendezéshez és a 4.1–4.3 pontban meghatározott elemek beépítéséhez kapcsolódó építési munkák,
4.6. a 3. melléklet szerinti kisléptékû infrastruktúra- fejlesztések.

3. melléklet a 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések

I. A 3.  § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti célterület esetében telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint

egyéb berendezések kiépítése,
2. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése,
3. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése,
4. belsõ út, sétány, parkoló és tárolóhelyek kiépítése,
5. esõ- és szennyvízelvezetés saját derítõvel vagy hálózatra csatlakozással, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
6. vezetékes telefon- vagy internetcsatlakozási pont kiépítése.

II. A 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterület esetében telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint

egyéb berendezések kiépítése,
2. esõ- és szennyvízelvezetés saját derítõvel vagy hálózatra csatlakozással, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
3. földgáz, távhõvezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint

egyéb berendezések kiépítése,
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése,
5. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése,
6. vezetékes telefon- vagy internetcsatlakozási pont kiépítése,
7. belsõ út, parkoló kiépítése.

III. Valamennyi célterület esetében telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggõ,
a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházás
1. a vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése,
2. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése

(melegvíz, fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználása céljából).

4. melléklet a 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A kabai cukorgyár bezárásával érintett települések
Ártánd
Balmazújváros
Báránd
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
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Biharnagybajom
Bihartorda
Csorvás
Debrecen
Derecske
Dombegyház
Ebes
Esztár
Földes
Füzesgyarmat
Gerendás
Gyula
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Karcag
Kétsoprony
Kevermes
Konyár
Mezõkovácsháza
Mikepércs
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyrábé
Orosháza
Pocsaj
Pusztaföldvár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szarvas
Szeghalom
Telekgerendás
Tépe
Tetétlen
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tótkomlós
Vésztõ

B) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
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Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
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Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
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Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
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Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira

C) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
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Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

D) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám 39333



Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
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 támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a mezõgazdasági termékek feldolgozásának,
 illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével a mezõgazdasági üzem,
 illetve a mezõgazdasági termékeket feldolgozó vállalkozás összteljesítményének és versenyképességének növelése,
az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai feltételek javítása, a környezetterhelés csökkentése, továbbá az eddig melaszt
feldolgozó, ipari célú nyersszeszt elõállító termelõk alapanyagváltásának elõsegítése.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. vágópont: a 3. mellékletben meghatározott vágópont,
2. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továb biak ban:

KKV tör vény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás,
3. nagyvállalat: a KKV tör vény szerint KKV-nak nem minõsülõ vállalkozás, amely – a KKV tör vény 4.  §-ában

meghatározott partnervállalkozás és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét is figye lembe véve –
750 fõnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg,

4. állategység: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
 szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  szóló, 2006. december
15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint meghatározott egység,

5. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az 5. mellékletben meghatározott vállalkozás,
6. nyersszesz: az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés (a továb biak ban: Szerzõdés) I. számú mellékletében

meghatározott termékekbõl elõállított, legalább 80, legfeljebb 96 térfogatszázalékban alkoholt tartalmazó,
2207 10 00 vámtarifaszámú alkoholtermék,

7. technológiai blokk: az adott, körülhatárolható gyártási folyamatrészt ellátó, egymással funkcionálisan
összetartozó gép- vagy berendezéscsoport, valamint az azok elhelyezésére szolgáló épület, építmény,

8. nyersszesz fogadóblokk: a nyersszesz alapanyagok fogadását, telephelyen belüli tárolását ellátó technológiai
blokk,

9. nyersszesz elõkészítõ blokk: a nyersszesz alapanyag beltartalmának kémiai átalakítás nélkül végzett feltárását,
elõkészítését, az egyes komponensek szétválasztását ellátó technológiai blokk,

10. nyersszesz gyártási blokk: mechanikai úton elõkészített vagy eredeti formájában beszállított alapanyagból
nyersszesz gyártását biológiai, kémiai, fizikai eljárással, továbbá annak kémiai, mechanikai tisztítását, tárolását,
kiszállításra történõ elõkészítését ellátó technológiai blokk,

11. nyersszesz melléktermékvonal blokk: a nyersszesz gyártási folyamat hulladékainak, melléktermékeinek kezelését
ellátó technológiai blokk,

12. nyersszesz energetikai blokk: a nyersszesz gyártási folyamat energiaigényét megújuló energiaforrásokból biztosító
energiatermelési technológiai blokk,

13. éves kapacitás: a lepárló berendezés óránkénti, literben kifejezett névleges kapacitásának 100%-os
alkoholtartalomra vetített, évi 7200 üzemórával és 0,789 kg/liter sûrûséggel képzett, ezer tonnában kifejezett
szorzata,

14. adóraktári engedély: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló
2003. évi CXXVII. törvény 34.  §-a szerinti engedély,
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15. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 16.) Korm. rendelet
2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település,

16. beruházás befejezése: a beruházással meg valósított létesítmény üzembe helyezésének idõpontja,
17. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továb biak ban együtt: szervezet), 

ha a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül jegyezték be, továbbá az egyéni vállalkozó ha
a vállalkozói igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül került sor,

18. ügyfél: az egyéni vállalkozó, egyéni cég, szervezet, ha KKV-nak vagy nagyvállalatnak minõsül.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló

támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 144/2009. (X. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.)
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására támogatás
vehetõ igénybe az alábbi célterületeken:
a) a versenyképesség javítása, a termékszerkezet átalakítása,
b) az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energia-felhasználás racionalizálása, továbbá

az üzemirányítás korszerûsítése,
c) vágópontok létrehozása és korszerûsítése,
d) melasz kiváltását célzó alapanyag-diverzifikáció részeként nyersszesz elõállítása céljából a 2.  § (1) bekezdés

7–12. pontjában meghatározott blokkok létesítése, felújítása.
(2) A támogatás kizárólag a Szerzõdés I. mellékletében meghatározott termékek – a halászati termékek kivételével –

feldolgozását szolgáló mûveletekre vehetõ igénybe.
(3) Támogatás az (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen kizárólag a 4. mellékletben meghatározott termékekkel

kapcsolatos mûveletre vehetõ igénybe. Támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az ügyfél a beruházással
érintett termékek esetében a 4. mellékletben meghatározott termékek értékesítésébõl származó árbevételének
a beruházással érintett termékek értékesítésébõl származó árbevételéhez viszonyított aránya a beruházás befejezését
követõ elsõ – lezárt – teljes gazdasági évtõl kezdõdõen meghaladja az 50%-ot.

(4) Támogatás az (1) bekezdés b) pontja szerinti célterületen kizárólag a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti, a 2. mellékletben meghatározott – az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3) bekezdés
d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – tevékenységek valamelyikét fõtevékenységként végzõ ügyfél
számára nyújtható, ha a Szerzõdés I. mellékletében szereplõ termékek – a halászati termékek kivételével – értékesítésébõl
származó árbevételének aránya a vállalkozás összárbevételének 50%-át meghaladja.

(5) Támogatás az (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületen kizárólag a 3. mellékletben szereplõ feltételek együttes
megléte esetén vehetõ igénybe.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2) Nem nyújtható támogatás nehéz helyzetben lévõ vállalkozás számára.
(3) Induló vállalkozás esetében a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik – lezárt – teljes gazdasági évet

köve tõen kell vizsgálni, hogy nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül-e a vállalkozás.
(4) A 0203, 0401, 1101, 1102, 1103 és 1104 kezdetû Kombinált Nómenklatúra-kódok, valamint a 0206 30 00 és a 0206 80 10 

közötti, a 0207 11 10 és a 0207 14 99 közötti Kombinált Nómenklatúra-kódok alá tartozó termékek esetében – a malmi-, 
a folyadéktej-feldolgozó és a vágóüzem tekintetében – kizárólag a meglévõ kapacitás korszerûsítésére irányuló
mûveletre adható támogatás.
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(5) A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen nem nyújtható támogatás
a) olyan fejlesztéshez, amely nyersszesz gyártási blokkot nem tartalmaz,
b) olyan fejlesztéshez, amely esetében az érintett nyersszesz gyártási blokk éves kapacitása nem haladja meg az ezer

tonnát, vagy meghaladja a negyvenezer tonnát,
c) a nyersszesz gyártási blokk névleges teljesítményéhez igazodóan 15 munkanapot meghaladó alapanyag-készlet

tárolására alkalmas tárolóegység-rész létesítéséhez, felújításához,
d) technológiai blokk telephelyen belüli üzemeltetéséhez nem kapcsolódó gép, szoftver, laboreszköz, berendezés

beszerzéséhez, épület, épületrész építéshez, felújításához,
e) a nyersszesz gyártási blokk névleges teljesítményéhez igazodóan 30 munkanap alatt gyártott

végtermék-készletet meghaladó mennyiség tárolására alkalmas tárolóegység-rész létesítéséhez, felújításához,
f) olyan fejlesztéshez, amely esetében nem  valósul meg melasz kiváltása.

(6) A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen támogatás csak akkor nyújtható, ha a (7) bekezdés szerinti
technológiai terv alapján a fejlesztés technológiailag és mûszakilag meg valósítható, a technológiai blokkok, az abban
szereplõ gépek, berendezések paraméterei, kapacitásai egymáshoz illeszkednek.

(7) A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterület esetében benyújtandó technológiai tervnek tartalmaznia kell
a) a gyártási folyamat teljes anyag- és energiamérlegét,
b) a telephelyen az alapanyagok, késztermékek, melléktermékek tárolásának logisztikai tervét, a szükséges

berendezések, gépek, eszközök meghatározását,
c) a technológiai folyamatábrát,
d) az elrendezési vázlatrajzot,
e) a gyártási folyamatban használt gépek, berendezések tételes listáját, bejelölve azokat az elrendezési vázlatrajzon.

(8) A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfél
vállalja, hogy a fejlesztéssel elõállított nyersszeszt vagy annak tovább feldolgozásával elõállított alkoholterméket az
üzemeltetési kötelezettség ideje alatt kizárólag ipari célra értékesíti, használja fel.

(9) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) az (5)–(7) bekezdésében foglalt feltételek
vizsgálatához együttmûködõ szervezetként a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági
Gépesítési Intézetét (a továb biak ban: MGI) szakmai vélemény kiadására vonja be, amely feladatokat az MGI
kizárólagosan végzi.

(10) Induló vállalkozások kivételével az ügyfélnek a 3.  § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti célterület esetében a támogatási
kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a mûködéséhez szükséges, a külön jogszabályban elõírt, a szabályszerû
mûködésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy igazolással.

(11) Mûvelet kizárólag a 6. melléklet szerinti településen  valósulhat meg. Az ügyfélnek legkésõbb a hiánypótlás
benyújtásakor a mûvelet meg valósulási helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha
a mûvelet több települést is érint, az ügyfélnek – a (12) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi településen
székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

(12) Kizárólag gépberuházást tartalmazó mûvelet esetén az ügyfélnek csak a 6. melléklet szerinti egyik településen kell
székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie.

(13) A 3.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületen az egyes gépek és berendezések az élelmiszeripari gépek
és technológiai berendezések katalógusának a 2410; 2420; 2430; 2440; 2490 csoportkódjai alatt szereplõ tételekbõl
szerezhetõek be úgy, hogy a mûvelet a felsorolt gépcsoportok mindegyikébõl legalább egy elemet tartalmazzon.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5.  § (1) A támogatás összege támogatási kérelmenként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább 10 000 eurónak és
legfeljebb 1 000 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.

(2) A 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületen egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehetõ támogatás
legalacsonyabb összege 8000 eurónak megfelelõ forintösszeg, legmagasabb összege 480 000 eurónak megfelelõ
forintösszeg.

(3) A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenység esetén az igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összege
támogatási kérelmenként 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeg.

(4) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a. Ha az ügyfél nagyvállalatnak minõsül, a támogatás mértéke az
elszámolható kiadások 20%-a.
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(5) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg
a) a gépek, berendezések esetén az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplõ

referenciaárat,
b) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételek esetén az építési normagyûjtemény szerinti

referenciaárat,
c) ha a b) pont alapján a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján

benyújtott és kiválasztott ajánlat értékét,
d) a 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján benyújtott és

kiválasztott ajánlat értékét.
(6) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül

a) a létesítmény építése, bõvítése, felújítása,
b) az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplõ gép, berendezés beszerzése,
c) a számítógépek mûködését lehetõvé tevõ alapszoftverek kivételével a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló

szoftver fejlesztésére és az azt kiszolgáló hardver beszerzésére irányuló beruházás,
d) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások,
e) a 2.  § (1) bekezdés 7–12. pontjában meghatározott blokkok létesítésére, felújítására irányuló beruházások

meg valósítása.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó

igazolásokat, dokumentumokat,
b) a 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen a technológia tervet, valamint a székhelyre, telephelyre

vonatkozó adóraktári engedély hiteles másolatát,
c) a 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen a melaszfelhasználást igazoló dokumentumok egyszerû

másolatát,
d) a 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen a 4.  § (9) bekezdés szerinti szakvéleményt,
e) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti üzleti tervet.

Kifizetési kérelem

7.  § A kifizetési kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl – a nyersszesz értékesítésére
vonatkozó, a 4.  § (8) bekezdésében foglaltak igazolására szolgáló szerzõdést, az értékesítési cél megjelölésével.

Záró rendelkezés

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK
A beruházás innovációs vagy
kutatás-fejlesztési eredmény
meg valósítására irányul

igazoló
dokumentum

5

A beruházás alapanyagváltásra
irányul

kérelem 5

Az ügyfél a tevékenysége
végzéséhez használ megújuló
energiaforrást

kérelem, igazoló
dokumentum

5

Az ügyfél a tevékenysége
végzéséhez használni tervez
megújuló energiaforrást

nyilatkozat 5

Összesen 20
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámának szinten
tartása (legalább 1 fõ)

6

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámához képest
a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma

nyilatkozat

0–30 000 000 Ft/új munkahely 10
30 000 001–60 000 000 Ft/új
munkahely

9

60 000 001–90 000 000 Ft/új
munkahely

8

90 000 001–120 000 000 Ft/új
munkahely

7

120 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely

6

150 000 001–180 000 000 Ft/új
munkahely

5

180 000 001–200 000 000 Ft/új
munkahely

4

200 000 001–230 000 000 Ft/új
munkahely

3

230 000 001–250 000 000 Ft/új
munkahely

2

250 000 001 Ft/új munkahely felett 1
A meg valósítás helye (több
meg valósítási hely esetén
valamennyi meg valósítási hely)

hátrányos helyzetû területen van 4

Összesen 20
PÉNZÜGYI TERV PONTOZÁSA

Az ügyfél pénzügyi tervének
koherenciája

Tárgyi eszközök növekménye 2

Saját tõke pozitív változása a beruházás idõtartama alatt 1
Saját tõke pozitív változása a mûködtetési idõszak alatt 2
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

Vállalatértékelés Az ügyfél pénzügyi táblájában feltüntetett bázis
adatainak összevetése referenciaadatokkal
Saját tõke arányos jövedelmezõség 2
Eszközarányos jövedelmezõség 2
Készletek forgási sebessége 2
Egy fõre jutó bruttó hozzáadott érték 2
Eladósodottsági mutató 2
Likviditási mutató 2

Pénzügyi terv  valóságtartalom
vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történõ
összevetése a mûködtetés alatt
Eszközarányos jövedelmezõség 2
Készletek forgási sebessége 2
Egy fõre jutó bruttó hozzáadott érték 2
Likviditási mutató 2

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Ha az ügyfél a kérelem benyújtását követõ három évben 
realizált árbevételében a bázis évhez képest
a növekmények összege eléri a támogatás 1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 pont

2

Ha az ügyfél árbevétel arányos adózás elõtti eredménye
a benyújtás évétõl számított negyedik évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-nál kisebb mértékben bõvül, akkor 
1 pont, ha 10% és 20% között bõvül, akkor 2 pont, ha
több mint 20%-kal bõvül, akkor 3 pont

3

Pénzügyi terv összesen 30
ÜZLETI TERV PONTOZÁSA

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 2
Ügyfél bemutatása 6
Piacelemzés és értékesítés 12
Mûködési terv 24
Szervezet, emberi erõforrások 9
A fejlesztés bemutatása 17
Kommunikációs terv 5
Az ügyfél társadalmi
felelõsségvállalása

5

Üzleti terv összesen 80
Mindösszesen 150

2. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A 3.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterület esetében támogatható 
tevékenységek

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
01.1 Nem évelõ növény termesztése

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs),
hüvelyes növény, olajos mag
termesztése

01.12 Rizstermesztés
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-,

gumósnövény termesztése
01.14 Egyéb, nem évelõ növény

termesztése
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01.2 Évelõ növény termesztése
01.21 Szõlõtermesztés
01.24 Almatermésû, csonthéjas

termesztése
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésû

termesztése
01.26 Olajtartalmú gyümölcs

termesztése
01.27 Italgyártási növény termesztése
01.28 Fûszer-, aroma-, narkotikus,

gyógynövény termesztése
01.29 Egyéb évelõ növény termesztése

01.4 Állattenyésztés
01.41 Tejhasznú szarvasmarha

tenyésztése
01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.45 Juh, kecske tenyésztése
01.46 Sertéstenyésztés
01.47 Baromfitenyésztés
01.49 Egyéb állat tenyésztése, ezen

belül kizárólag strucc, emu, nyúl
és méh tartás

01.5 Vegyes gazdálkodás
01.50 Vegyes gazdálkodás

01.6 Mezõgazdasági, betakarítást követõ szolgáltatás
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
01.63 Betakarítást követõ szolgáltatás

01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
01.70 Vadgazdálkodás,

vadgazdálkodási szolgáltatás
10 Élelmiszergyártás

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.12 Baromfihús feldolgozása,

tartósítása
10.13 Hús-, baromfihús-készítmény

gyártása
10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.39 Egyéb gyümölcs-,

zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.4 Növényi, állati olaj gyártása

10.41 Olaj gyártása
10.5 Tejfeldolgozás

10.51 Tejtermék gyártása
10.6 Malomipari termék, keményítõ gyártása

10.61 Malomipari termék gyártása
10.8 Egyéb élelmiszer gyártása

10.84 Fûszer, ételízesítõ gyártása
10.85 Készétel gyártása
10.86 Homogenizált, diétás étel

gyártása
10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
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10.9 Takarmány gyártása
10.91 Haszonállat-eledel gyártása

11 Italgyártás
11.0 Italgyártás

11.02. Szõlõbor termelése
11.03 Gyümölcsbor termelése

3. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A vágópont meghatározása

1. A vágópont olyan létesítmény, ahol az alábbiakban felsorolt állatfajokból a hozzájuk rendelt kapacitás mértékéig
vágási tevékenységet folytatnak az állatfajok vágásának idõbeni elkülönítése mellett:
a) sertés, juh, kecske naponta 15 db,
b) szarvasmarha naponta 4 db,
c) ezek bármilyen kombinációja nem lehet több, mint naponta 2,5 állategység.

2. A vágópont vállalja, hogy idõszakosan vagy kis mennyiségben az 50 km-es körzeten belülrõl származó kistermelõ által
vágásra szánt, az 1. pontban felsorolt állatfajokat is levág. Az így levágott állatok darabszáma,  illetve állategységszáma
beleszámít az 1. pont által meghatározott darab-,  illetve állategységszámba.

3. A vágópont olyan engedélyezett vágóhídként nyilvántartott létesítmény, amely a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal által engedélyezett, az alábbiakban felsorolt könnyítések figye lembe véte lével megfelel az állati eredetû
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról  szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben (a továb biak ban: Rendelet) foglalt elõ írásoknak:
a) a Rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet (1) bekezdés a) pontjával összhangban kisméretû, kevés állatot vágó

vágóhidak esetében elegendõ a fedett karám, amely kialakításánál figye lembe kell venni a vonatkozó járványtani
és állatvédelmi szempontokat;

b) az ante mortem vizsgálatot a vágóhelytõl 50 km-es körzeten belül elhelyezkedõ gazdaságban elvégezheti az
állatorvos;

c) a Rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet (2) bekezdés a) pontjával és III. fejezet 3. pontjával összhangban
ugyanazon üzemrész idõbeli elkülönítéssel használata engedélyezhetõ, ha az bizonyítottan és igazoltan
a tevékenységek között takarítva és fertõtlenítve volt;

d) a Rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet 3. pontjával összhangban kisebb helyeken elegendõ annyi kés, eszköz
csírátlanítása, sterilizálása egyetlen mûveletben, amely biztosítja, hogy a vágási mûveletek során elegendõ tiszta
eszköz áll rendelkezésre;

e) a Rendelet III. melléklet I. szakasz VII. fejezet 3. pontjával összhangban elegendõ egy kisebb hûtõhelyiséget
biztosítani, és nem szükséges minden húst lehûteni, ha máshol ez biztosítható (például kistermelõi elõállítás,
kereskedelmi helyen történõ élelmiszer-elõállítás).

4. Egy létesítmény az 1–3. pontokban foglaltak egyidejû teljesülése esetén minõsül vágópontnak.

4. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A 3.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület esetében támogatható termékek

KN-kód Megnevezés

2. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsõség
02011000 Szarvasmarha egészben vagy félben, frissen vagy hûtve
02012020 Szarvasmarha „kompenzált” negyedek csonttal, frissen vagy hûtve
02012030 Szarvasmarha elülsõ negyed csonttal, frissen vagy hûtve
02012050 Szarvasmarha hátulsó negyed csonttal, frissen vagy hûtve
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KN-kód Megnevezés

02012090 Más szarvasmarhahús csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. egészben vagy félben, a „kompenzált”
negyedet és az elülsõ vagy hátulsó negyedet)

02013000 Szarvasmarha darabolva, csont nélkül, frissen vagy hûtve
02021000 Szarvasmarha egészben vagy félben, fagyasztva
02022010 Szarvasmarha „kompenzált” negyedek csonttal, fagyasztva
02022030 Szarvasmarha elülsõ negyed egyben vagy darabolva, csonttal, fagyasztva
02022050 Szarvasmarha hátulsó negyed egyben vagy darabolva, csonttal, fagyasztva
02022090 Más szarvasmarhahús csonttal, fagyasztva (kiv. a „kompenzált” negyedet és az elülsõ vagy

hátulsó negyedet)
02023010 Szarvasmarha elülsõ negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön

csomagolva, fagyasztva
02023050 Szarvasmarha-lapocka és -szegy, csont nélkül, fagyasztva
02023090 Más szarvasmarha más húsa csont nélkül, fagyasztva
02031110 Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hûtve
02031190 Más, nem háziasított sertés egészben vagy félben, frissen vagy hûtve
02031211 Házi sertés combja és ennek részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02031219 Házi sertés lapockája és ennek részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02031290 Más, nem háziasított sertés combja, lapockája és ezek részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02031911 Házi sertés elülsõ részei csonttal, frissen vagy hûtve
02031913 Házi sertésbõl tarja, karaj és ezek részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02031915 Házi sertés hasi része és ennek részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02031955 Házi sertés részei csont nélkül, frissen vagy hûtve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a karajt,

valamint a hasi részeket és ennek részeit)
02031959 Más házi sertés részei csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. egészben és félben, az elülsõ részeket,

a tarját, a karajt, valamint a hasi részeket és ennek részeit)
02031990 Más, nem háziasított sertés húsa csont nélkül, frissen vagy hûtve (kiv. egészben vagy félben,

combot, lapockát és ezek részeit)
02032110 Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva
02032190 Más, nem háziasított sertés egészben vagy félben, fagyasztva
02032211 Házi sertés combja és ennek részei, csonttal, fagyasztva
02032219 Házi sertés lapockája és ennek részei, csonttal, fagyasztva
02032290 Más, nem háziasított sertés combja, lapockája és ezek részei, csonttal, fagyasztva
02032911 Házi sertés elülsõ részei, csonttal, fagyasztva
02032913 Házi sertésbõl tarja, karaj és ezek részei, csonttal, fagyasztva
02032915 Házi sertés hasi része és ennek részei, csonttal, fagyasztva
02032955 Házi sertés más részei csont nélkül, fagyasztva (kiv. a combot, a lapockát, a karajt, a tarját, az

elülsõ részeket és a hasi részt, valamint ezek részeit)
02032959 Más házi sertés más részei csonttal, fagyasztva (kiv. a combot, a lapockát, a karajt, a tarját, az

elülsõ részeket és a hasi részt, valamint mindezek részeit)
02032990 Más, nem háziasított sertés részei fagyasztva (kiv. egészben vagy félben a combot, a lapockát és 

ezek részeit)
02041000 Bárány egészben vagy félben, frissen vagy hûtve
02042100 Juh egészben vagy félben, frissen vagy hûtve (kiv. a bárányt)
02042210 Juh rövid elülsõ negyed csonttal, frissen vagy hûtve
02042230 Juh bélszín és/vagy bestend, csonttal, frissen vagy hûtve
02042250 Juhláb csonttal, frissen vagy hûtve
02042290 Más juhhús (kiv. a bárányhús) csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. egészben vagy félben, a rövid

elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02042300 Juh darabolva, csont nélkül, frissen vagy hûtve (kiv. a bárányt)
02043000 Bárány egészben vagy félben, fagyasztva
02044100 Juh egészben vagy félben, fagyasztva (kiv. a bárányt)
02044210 Juh rövid elülsõ negyed csonttal, fagyasztva
02044230 Juh bélszín és/vagy bestend, csonttal, fagyasztva
02044250 Juhláb csonttal, fagyasztva
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02044290 Más juhhús csonttal, fagyasztva (kiv. egészben vagy félben, a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt
és/vagy bestendet és a lábat)

02044310 Bárány darabolva, csont nélkül, fagyasztva
02044390 Más juh darabolva, csont nélkül, fagyasztva (kiv. a bárányt)
02045011 Kecske egészben vagy félben, frissen vagy hûtve
02045013 Kecske rövid elülsõ negyed, frissen vagy hûtve
02045015 Kecske bélszín és/vagy bestend, frissen vagy hûtve
02045019 Kecskeláb, frissen vagy hûtve
02045031 Kecskehús csonttal, darabolva, frissen vagy hûtve (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt

és/vagy bestendet és a lábat)
02045039 Kecskehús csont nélkül, darabolva, frissen vagy hûtve (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt

és/vagy bestendet és a lábat)
02045051 Kecske egészben vagy félben, fagyasztva
02045053 Kecske rövid elülsõ negyed, fagyasztva
02045055 Kecske bélszín és/vagy bestend, fagyasztva
02045059 Kecskeláb, fagyasztva
02045071 Kecskehús csonttal, darabolva, fagyasztva (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy

bestendet és a lábat)
02045079 Kecskehús csont nélkül, darabolva, fagyasztva (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy

bestendet és a lábat)
02061095 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója, frissen vagy hûtve, nem gyógyászati termékek

gyártásához
02061098 Szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsõsége frissen vagy hûtve, nem gyógyászati

termékek gyártásához, a zsíros és sovány dagadó kivételével
02062100 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas nyelve, fagyasztva
02062200 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas mája, fagyasztva
02062991 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója, nem gyógyászati termékek gyártásához,

fagyasztva
02062999 Más szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsõsége, nem gyógyászati termékek

gyártásához, fagyasztva (kiv. a nyelv, a máj, valamint a sovány és zsíros dagadó)
02063000 Sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsõsége, frissen vagy hûtve
02064100 Sertésmáj élelmezési célra, fagyasztva
02064900 Vágási melléktermék és belsõség sertésbõl, fagyasztva (kiv. máj)
02068010 Vágási melléktermék és belsõség, frissen vagy hûtve (kiv. a szarvasmarhafélékbõl és a sertésbõl

származót, gyógyászati termékek gyártásához)
02068099 Juh, kecske vágási mellékterméke és belsõsége, nem gyógyászati termékek gyártásához, frissen 

vagy hûtve
02069010 Vágási melléktermék és belsõség, fagyasztva (kiv. a szarvasmarhafélékbõl és a sertésbõl

származót, gyógyászati termékek gyártásához)
02069099 Juh, kecske vágási mellékterméke és belsõsége, nem gyógyászati termékek gyártásához,

fagyasztva
02071110 Ún. „83%-os csirke”, frissen vagy hûtve
02071130 Ún. „70%-os csirke”, frissen vagy hûtve
02071190 Ún. „65%-os csirke”, frissen, hûtve
02071210 Ún. „70%-os csirke”, fagyasztva
02071290 Ún. „65%-os csirke”, fagyasztva
02071310 Csirkedarabok csont nélkül, frissen vagy hûtve
02071320 Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, frissen, hûtve
02071330 Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hûtve
02071340 Csirkehát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hûtve
02071350 Csirkemell és részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02071360 Csirkeláb és részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02071370 Csirkedarabok csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá

a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)
02071391 Csirkemáj, frissen vagy hûtve
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02071399 Más csirke vágási melléktermékek és belsõségek, frissen vagy hûtve, (kiv. a máj)
02071410 Csirkedarabok csont nélkül, fagyasztva
02071420 Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02071430 Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva
02071440 Csirkehát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva
02071450 Csirkemell és részei, csonttal, fagyasztva
02071460 Csirkeláb és részei, csonttal, fagyasztva
02071470 Csirkedarabok csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat,

hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)
02071491 Csirkemáj, fagyasztva
02071499 Más csirke vágási melléktermékek és belsõségek, fagyasztva (kiv. a máj)
02072410 Ún. „80%-os pulyka”, frissen vagy hûtve
02072490 Ún. „73%-os pulyka”, frissen vagy hûtve
02072510 Ún. „80%-os pulyka”, fagyasztva
02072590 Ún. „73%-os pulyka”, fagyasztva
02072610 Pulykadarabok, csont nélkül, frissen vagy hûtve
02072620 Pulykadarabok, csonttal, felezve és negyedelve, frissen vagy hûtve
02072630 Pulykaszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hûtve
02072640 Pulykahát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hûtve
02072650 Pulykamell és részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02072660 Pulyka alsócomb és részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02072670 Pulyka felsõcomb és részei, csonttal, frissen vagy hûtve
02072680 Pulykahúsdarabok, csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá

a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)
02072691 Pulykamáj, frissen vagy hûtve
02072699 Más pulyka vágási melléktermékek és belsõségek, frissen vagy hûtve (kiv. a máj)
02072710 Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva
02072720 Pulykadarabok, csonttal, felezve és negyedelve, fagyasztva
02072730 Pulykaszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva
02072740 Pulykahát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva
02072750 Pulykamell és részei, csonttal, fagyasztva
02072760 Pulykacomb és részei, csonttal, fagyasztva
02072770 Pulykaláb és részei, csonttal, fagyasztva (kiv. a pulykacombot és részeit)
02072780 Pulykadarabok, csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat,

hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, combot és lábat)
02072791 Pulykamáj, fagyasztva
02072799 Más pulyka vágási melléktermékek és belsõségek, fagyasztva (kiv. a máj)
02073211 Ún. „85%-os kacsa”, frissen vagy hûtve
02073215 Ún. „70%-os kacsa”, frissen vagy hûtve
02073219 Ún. „63%-os kacsa”, frissen vagy hûtve
02073251 Ún. „82%-os liba”, frissen vagy hûtve
02073259 Ún. „75%-os liba”, frissen vagy hûtve
02073290 Gyöngytyúk, nem darabolva, frissen vagy hûtve
02073311 Ún. „70%-os kacsa”, fagyasztva
02073319 Ún. „63%-os kacsa”, fagyasztva
02073351 Ún. „82%-os liba”, fagyasztva
02073359 Ún. „75%-os liba”, fagyasztva
02073390 Gyöngytyúk, nem darabolva, fagyasztva
02073410 Hízott libamáj frissen vagy hûtve
02073490 Hízott kacsamáj frissen vagy hûtve
02073511 Libadarabok csont nélkül, frissen vagy hûtve
02073515 Kacsa- és gyöngytyúkdarabok csont nélkül, frissen vagy hûtve
02073521 Kacsa felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hûtve
02073523 Liba felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hûtve

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám 39345



KN-kód Megnevezés

02073525 Gyöngytyúk felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hûtve
02073531 Kacsa-, liba- és gyöngytyúkszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy

hûtve
02073541 Kacsa-, liba- és gyöngytyúkhát, -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen

vagy hûtve
02073551 Libamell és részei, frissen vagy hûtve
02073553 Kacsa- és gyöngytyúkmell és részei, frissen vagy hûtve
02073561 Libaláb és részei, frissen vagy hûtve
02073563 Kacsa- és gyöngytyúkláb és részei, frissen vagy hûtve
02073571 Liba- és kacsakabát, frissen vagy hûtve
02073579 Más kacsa-, liba- és gyöngytyúkdarabok, csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. a felezett vagy

negyedelt állatot, valamint a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, lábat és a liba-
vagy kacsakabátot)

02073591 Kacsa, liba és gyöngytyúk mája, frissen vagy hûtve (kiv. a hízott kacsa- és libamájat)
02073599 Más kacsa, liba és gyöngytyúk vágási mellékterméke és belsõsége, frissen vagy hûtve (kiv.

a máj)
02073611 Libadarabok csont nélkül, fagyasztva
02073615 Kacsa- és gyöngytyúkdarabok csont nélkül, fagyasztva
02073621 Kacsa felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02073623 Liba felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02073625 Gyöngytyúk felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02073631 Kacsa, liba és gyöngytyúk szárnya egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva
02073641 Kacsa, liba és gyöngytyúk háta és nyaka, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal,

fagyasztva
02073651 Libamell és részei, csonttal, fagyasztva
02073653 Kacsa- és gyöngytyúkmell és részei, csonttal, fagyasztva
02073661 Libaláb és részei, fagyasztva
02073663 Kacsa- és gyöngytyúkláb és részei, fagyasztva
02073671 Liba- vagy kacsakabát, fagyasztva
02073679 Más kacsa-, liba- és gyöngytyúkdarabok, csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt

állatot, valamint a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, lábat és a liba- vagy
kacsakabátot)

02073681 Hízott libamáj, fagyasztva
02073685 Hízott kacsamáj, fagyasztva
02073689 Más kacsa, liba és gyöngytyúk mája, fagyasztva (kiv. a hízott kacsa- és libamájat)
02073690 Más kacsa, liba és gyöngytyúk vágási mellékterméke és belsõsége, fagyasztva (kiv. a máj)
02081010 Házinyúl húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva
02081090 Más, pl. üregi vagy mezei nyúl húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy

fagyasztva
02083000 Fõemlõs húsa, vágási mellékterméke és belsõsége frissen, hûtve vagy fagyasztva
02089010 Házigalamb húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva
02089030 Más vad húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva (kiv. az üregi

vagy mezei nyulat)
02089095 Más állati hús, vágási melléktermék, belsõség frissen, hûtve vagy fagyasztva
02101111 Házi sertés sonkája csonttal és ennek részei, sózva vagy sós lében tartósítva
02101119 Házi sertés lapockája csonttal és ennek részei, sózva vagy sós lében tartósítva
02101131 Házi sertés sonkája csonttal és ennek részei, szárítva vagy füstölve
02101139 Házi sertés lapockája csonttal és ennek részei, szárítva vagy füstölve
02101190 Más, nem háziasított sertés sonkája és lapockája csonttal, valamint ezek részei sózva, sós lében

tartósítva, szárítva vagy füstölve
02101211 Házi sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei sózva vagy sós lében tartósítva
02101219 Házi sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei szárítva vagy füstölve
02101290 Más, nem háziasított sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei sózva, sós lében

tartósítva, szárítva vagy füstölve
02101910 Házi sertés szalonnás oldal vagy spencer, sózva vagy sós lében tartósítva

39346 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám



KN-kód Megnevezés

02101920 Házi sertés háromnegyed oldal és középtest, sózva vagy sós lében tartósítva
02101930 Házi sertés elülsõ részei sózva vagy sós lében tartósítva
02101940 Házi sertés tarja és karaj, valamint ezek részei, sózva vagy sós lében tartósítva
02101950 Más egyéb sertéshús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sonkát, a lapockát, 

az oldalast csonttal, a dagadót, és ezek részeit, a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt,
a középtestet, az elülsõ részeket, a tarját és a karajt)

02101960 Házi sertés elülsõ részei szárítva vagy füstölve
02101970 Házi sertés tarja és karaj, valamint ezek részei szárítva vagy füstölve
02101981 Házi sertés húsa csont nélkül, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a karajt, az

oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)
02101989 Más házi sertés húsa csonttal, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a karajt, az

oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)
02101990 Más nem házi sertés csülke sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülsõ

részeket, a tarját, a karajt, az oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)
02102010 Szarvasmarhafélék húsa csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02102090 Szarvasmarhafélék húsa csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109100 Fõemlõs húsa, vágási mellékterméke és belsõsége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy

füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és õrlemény
02109921 Juh- és kecskehús csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109929 Juh- és kecskehús csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109939 Más hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sertés, a szarvasmarhaféle,

a juh, a kecske, a fõemlõsök, a rénszarvast, a bálna, delfin, barnadelfin, lamantin, dugong,
hüllõk, és a sózott, sós lében tartósított és szárított lóhús)

02109941 Házi sertés mája sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109949 Más házi sertés vágási mellékterméke és belsõsége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy

füstölve (kiv. a máj)
02109951 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109959 Más szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsõsége sózva, sós lében tartósítva, szárítva

vagy füstölve (kiv. a sovány és zsíros dagadót)
02109960 Juh és kecske vágási mellékterméke és belsõsége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy

füstölve
02109971 Hízott liba- vagy kacsamáj sózva vagy sós lében tartósítva
02109979 Más baromfimáj sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. hízott liba- vagy

kacsamájat)
02109980 Más vágási melléktermék és belsõség sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv.

a sertésbõl, a szarvasmarhából, a juhból a kecskébõl, fõemlõsbõl, a bálna, delfin, barnadelfin,
lamantin, dugong, hüllõk, származókat, valamint a baromfimájat)

4. árucsoport: Tejtermékek, madártojás, természetes méz, másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas
állati eredetû élelmiszer

04011010 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, max. 1% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04011090 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, max. 1% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04012011 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 1,1–3% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04012019 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 1,1–3% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04012091 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 3,1–6% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04012099 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 3,1–6% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04013011 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 6,1–21% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04013019 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 6,1–21% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés

felett
04013031 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 21,1–45% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04013039 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 21,1–45% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés

felett
04013091 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 45% zsírtartalom felett, max. 2 literes kiszerelésben
04013099 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 45% zsírtartalom felett, 2 literes kiszerelés felett
04021011 Tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem

édesítve
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04021019 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum max. 1,5% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben,
nem édesítve

04021091 Tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04021099 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben,

édesítve
04022111 Tej-, tejszínpor, -granulátum 1,6–27% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04022117 Tej-, tejszínpor, -granulátum 1,6–11% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04022119 Tej-, tejszínpor, -granulátum 11,1–27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem

édesítve
04022191 Tej-, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben
04022199 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, 2,5 kg feletti kiszerelésben
04022911 Speciális csecsemõtej, légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegû tartályban,

10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, édesítve
04022915 Tej, tejszínpor, -granulátum max. 27% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve (kiv.

speciális csecsemõtej)
04022919 Más, pl. tej, tejszínpor, -granulátum max. 27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben,

édesítve
04022991 Tej, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04022999 Más, pl. tej, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem

édesítve
04029110 Sûrített tej, tejszín max. 8 tömeg% zsírtartalommal, nem édesítve (kivéve szilárd alakban)
04029130 Sûrített tej, tejszín min. 8, de max. 10 tömeg% zsírtartalommal, nem édesítve (kivéve szilárd

alakban)
04029151 Sûrített tej, tejszín 10,1–45% zsírtartalommal max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04029159 Más, pl. sûrített tej, tejszín 10,1–45% zsírtartalommal 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04029191 Sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04029199 Más, pl. sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04029910 Sûrített tej, tejszín max. 9,5% zsírtartalommal, édesítve (kivéve szilárd alakban)
04029931 Sûrített tej, tejszín 9,6–45% zsírtartalommal max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04029939 Más, pl. sûrített tej, tejszín 9,6–45% zsírtartalommal 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve
04029991 Sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04029999 Más, pl. sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve
04031011 Ízesítés nélküli joghurt max. 3% zsírtartalommal, nem édesítve
04031013 Ízesítés nélküli joghurt 3,1–6% zsírtartalommal, nem édesítve
04031019 Ízesítés nélküli joghurt 6% zsírtartalom felett, nem édesítve
04031031 Ízesítés nélküli joghurt max. 3% zsírtartalommal, édesítve
04031033 Ízesítés nélküli joghurt 3,1–6% zsírtartalommal, édesítve
04031039 Ízesítés nélküli joghurt 6% zsírtartalom felett, édesítve
04039011 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, max. 1,5% zsírtartalommal
04039013 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 1,6–27% zsírtartalommal
04039019 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 27% zsírtartalom felett
04039031 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, max. 1,5% zsírtartalommal
04039033 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 1,6–27% zsírtartalommal
04039039 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 27% zsírtartalom felett
04039051 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül max. 3% zsírtartalommal
04039053 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül 3,1–6% zsírtartalommal
04039059 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül 6% zsírtartalom felett
04039061 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir max. 3% zsírtartalommal
04039063 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir 3,1–6% zsírtartalommal
04039069 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir 6% zsírtartalom felett
04041002 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041004 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem

édesítve
04041006 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041012 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
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04041014 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem
édesítve

04041016 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041026 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041028 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve
04041032 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04041034 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041036 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%,

édesítve
04041038 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04041048 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041052 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem

édesítve
04041054 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041056 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041058 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%,

nem édesítve
04041062 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041072 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041074 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%,

édesítve
04041076 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04041078 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041082 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%,

édesítve
04041084 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04049021 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max.

42, zsírtartalma max. 1,5%
04049023 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max.

42, zsírtartalma 1,6–27%
04049029 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max.

42, zsírtartalma 27% felett
04049081 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42% felett,

zsírtartalma max. 1,5%
04049083 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42% felett,

zsírtartalma 1,6–27%
04049089 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42%,

zsírtartalma 27% felett
04061020 Friss sajt és túró, max. 40% zsírtartalommal
04061080 Friss sajt és túró, 40% zsírtartalom felett
04062010 Fölözött tejbõl készített, finoman õrölt fûszerekkel ízesített sajt (Glarus herb, Schabziger),

reszelve vagy õrölve
04062090 Más mindenféle reszelt vagy õrölt sajt (kiv. Glarus herb, Schabziger) néven ismert sajt
04063010 Ementáli, gruyere és appenzell sajt max. 56% zsírtartalommal, a kiskereskedelmi forgalom

számára kiszerelve
04063031 Ömlesztett sajt legfeljebb 36% zsírtartalommal és szárazanyagra számítva max. 48%

zsírtartalommal
04063039 Ömlesztett sajt legfeljebb 36% zsírtartalommal és szárazanyagra jutó 48%-ot meghaladó

zsírtartalommal
04063090 Ömlesztett sajt 36%-ot meghaladó zsírtartalommal
04064010 Roquefort sajt
04064050 Gorgonzola sajt
04064090 Más kék erezetû sajt (kiv. Roquefort és a Gorgonzola)
04069001 Sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069013 Ementáli sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az

ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
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04069015 Gruyere, Sbrinz sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt,
az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069017 Bergkase, Appenzell sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt
sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069018 Fromage fribourgeois, vacherin mont d‘ or és tete de moine sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy
õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069019 Fölözött tejbõl készített, finoman õrölt fûszerekkel ízesített sajt, nem reszelve, nem õrölve
04069021 Cheddar sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069023 Edam sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069025 Tilsit sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069027 Butterkase sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069029 Kashkaval sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069032 Feta sajt (kiv. feldolgozásra)
04069035 Kefalo-tyri sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069037 Finlandia sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069039 Jarlsberg sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069050 Sajt (kiv. a Feta) juhtejbõl, kecske-, vagy bivalytejbõl, sós leves tartályban, juh vagy

kecskebõrben
04069061 Grana padano, parmigiano reggiano sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47%

víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069063 Fiore sardo, pecorino sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. friss sajt, 

a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069069 Más sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. feta, grana padano,

parmigiano reggiano, fiore sardo és pecorino)
04069073 Provolone sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72%

víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
04069075 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint

47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt 
és a kék erezetû sajt)

04069076 Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és
több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az
ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069078 Gouda sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72%
víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069079 Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio sajt (legfeljebb 40%
zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt
vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069081 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire és hasonló sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és
több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az
ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069082 Camembert sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72%
víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069084 Brie sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal)
(kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069085 Kefalograviera, kasseri sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb
72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû
sajt)

04069086 Sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal)
04069087 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 52%-ot meghaladó, de max. 62%
04069088 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 62%-ot meghaladó, de max. 72%
04069093 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 72%-ot meghaladó
04069099 Más, pl. sajt és túró, több mint 40% zsírtartalommal, nem feldolgozásra
04081180 Tojássárgája szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas
04081981 Folyékony tojássárgája, emberi fogyasztásra alkalmas
04081989 Tojássárgája nem szárítva, nem folyékony állapotban, emberi fogyasztásra alkalmas

(pl. fagyasztott)
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04089180 Más, pl. madártojás héj nélkül, szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas
04089980 Más, pl. madártojás héj nélkül, nem szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas
04090000 Természetes méz

7. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók
07101000 Burgonya fagyasztva
07102100 Borsó (Pisum sativum) fagyasztva
07102200 Bab (Vigna spp., phaseolus spp.) fagyasztva
07102900 Más, pl. disznóbab, lóbab, jácintbab, csicseriborsó, lencse és guar mag fagyasztva
07103000 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj fagyasztva
07108051 Édes paprika fagyasztva
07108059 Más a Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növény (kiv. az édes paprikát) fagyasztva
07108061 Agaricus gomba fagyasztva
07108069 Más ehetõ gomba fagyasztva (kiv. az Agaricus gombát)
07108070 Paradicsom fagyasztva
07108080 Articsóka fagyasztva
07108085 Spárga fagyasztva
07108095 Más zöldség fagyasztva (kiv. burgonya, hüvelyesek, parajfélék, csemegekukorica, olajbogyó,

a Capsicum és Pimenta nemhez tartozó növények, gomba, paradicsom, articsóka és spárga)
07109000 Zöldségkeverék fagyasztva
07114000 Uborka és apróuborka ideiglenesen tartósítva
07115100 Az Agaricus nemhez tartozó gomba ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében,

kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
07115900 Más ehetõ gomba és szarvasgomba ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gázzal, sós lében, kénes

vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban (kiv.
az Agaricus nemhez tartozó gomba)

07119010 A Capsicum és a Pimenta nemû növények gyümölcse ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid
gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban

07119050 Vöröshagyma ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

07119080 Más zöldség ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

07119090 Zöldségkeverék ideiglenesen tartósítva
07122000 Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem

elkészítve
07123100 Szárított Agaricus nemhez tartozó ehetõ gomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy

porítva, de tovább nem elkészítve
07123200 Szárított fafülgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem

elkészítve
07123300 Szárított kocsonyás gomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem

elkészítve
07123900 Más szárított ehetõ gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva,

de tovább nem elkészítve (kiv. Agaricus nemhez tartozó ehetõ gomba, fafülgomba és
a kocsonyás gomba)

07129005 Szárított burgonya vágva, szeletelve is
07129030 Szárított paradicsom
07129050 Szárított sárgarépa
07129090 Más szárított zöldség (kiv. vöröshagyma, gomba, burgonya, csemegekukorica, paradicsom és

sárgarépa)
8. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék és a dinnyefélék héja

08021110 Keserû mandula héjastól frissen, hûtve vagy szárítva
08021190 Más mandula héjastól frissen, hûtve vagy szárítva (kiv. a keserû mandulát)
08021210 Keserû mandula héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva
08021290 Más mandula héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva (kiv. a keserû mandulát)
08022100 Mogyoró (Corylus spp.) héjastól frissen, hûtve vagy szárítva
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08022200 Mogyoró (Corylus spp.) héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva
08023100 Dió héjastól frissen, hûtve vagy szárítva
08023200 Dió héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva
08024000 Gesztenye (Castanea spp.) frissen, hûtve vagy szárítva, héjastól is
08025000 Pisztácia frissen, hûtve vagy szárítva, héjastól is
08026000 Makadámia dió frissen vagy szárítva, héjastól is
08111011 Földieper 13% cukortartalom felett, fagyasztva
08111019 Más, földieper, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával, fagyasztva
08111090 Más, pl. földieper nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112011 Málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres 13% cukortartalom felett, fagyasztva
08112019 Más, pl. málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres, legfeljebb 13% cukor vagy más

édesítõanyag hozzáadásával, fagyasztva
08112031 Málna nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112039 Fekete ribiszke nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112051 Piros ribiszke nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112059 Földi szeder és faeper nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112090 Más, pl. fehér ribiszke, egres nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08119019 Más nem trópusi gyümölcs és dió 13% cukortartalom felett, fagyasztva (kiv. a földiepret,

a málna- és szederféléket, a faepret, a ribiszkeféléket és az egrest)
08119039 Más cukrozott, nem trópusi gyümölcs és dió, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítõanyag

hozzáadásával, fagyasztva (kiv. földieper, málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres)
08119075 Meggy (Prunus cerasus) nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08119080 Más cseresznye és meggy (kiv. a Prunus cerasus fajtát) nyersen gõzölve, vízben forrázva,

fagyasztva, nem édesítve
08119095 Más gyümölcs és dió nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve (kiv.

a Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides, Vaccinium angustifolium, cseresznye, meggy,
trópusi gyümölcsök és diók)

08121000 Cseresznye és meggy ideiglenesen tartósítva
08129010 Kajszibarack ideiglenesen tartósítva
08129020 Narancs ideiglenesen tartósítva
08129098 Más gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva
08131000 Szárított kajszibarack
08132000 Aszalt szilva
08133000 Szárított alma
08134010 Szárított õszibarack (beleértve a nektarint is)
08134030 Szárított körte
08134095 Más szárított gyümölcs (kiv. kajszibarack, szilva, alma, õszibarack, nektarin, körte, papaya,

tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, sapodillo szilva, passió gyümölcs, carambola és
pitahaya)

08135015 Aszalt szilvát, trópusi gyümölcsöt nem tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amelyben nincs:
papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, sapodillo szilva, passió gyümölcs,
carambola és pitahaya

08135019 Aszalt szilvát tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amely trópusi gyümölcsöt nem tartalmaz
08135039 Más, pl. szárított diókeverék nem trópusi dióból
08135091 Szárított gyümölcskeverék aszalt szilva, füge nélkül, de trópusi gyümölcsöt tartalmaz
08135099 Más, pl. aszalt szilvát vagy fügét tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amely trópusi

gyümölcsöt tartalmaz
08140000 Citrus- és dinnyefélék héja frissen, hûtve, fagyasztva, szárítva vagy ideiglenesen tartósítva

9. árucsoport: Kávé, tea, matétea és fûszerek
09042090 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs, zúzva vagy õrölve
09042010 Nem zúzott, nem õrölt édes paprika
09042030 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs nem zúzott, nem õrölt (kiv. édes

paprika)
09042090 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs, zúzva vagy õrölve
09109110 Nem zúzott, nem õrölt fûszerkeverék
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09109190 Zúzott vagy õrölt fûszerkeverék
09109939 Kakukkfû zúzott vagy õrölt
09109999 Zúzott vagy õrölt kapormag, görögbab mag, kani vagy négerbors

10. árucsoport: Gabonafélék
10063021 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, kerek szemû
10063023 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, közepes szemû
10063025 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, hosszú szemû, hosszúság/szélesség

aránya 2 és 3 közötti
10063027 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, hosszú szemû, hosszúság/szélesség

aránya 3 vagy nagyobb
10063061 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem elõfõzött), kerek szemû
10063063 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem elõfõzött), közepes szemû
10063065 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem elõfõzött), hosszú szemû, hosszúság/szélesség aránya 

2 és 3 közötti
10063067 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem elõfõzött), hosszú szemû, hosszúság/szélesség aránya

3 vagy nagyobb
11. árucsoport: Malomipari termékek, maláta, keményítõ, inulin, búzasikér

11010011 Búzaliszt kemény búzából
11010015 Búzaliszt közönséges búzából és tönkölybõl
11010090 Kétszeres liszt
11021000 Rozsliszt
11022010 Kukoricaliszt legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11022090 Más, pl. kukoricaliszt, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11029010 Árpaliszt
11029030 Zabliszt
11029050 Rizsliszt
11029090 Más gabonaliszt (kiv. búza-, kétszeres-, rozs-, kukorica-, rizs-, árpa- és zabliszt)
11031110 Durva õrlemény és dara kemény búzából
11031190 Durva õrlemény és dara közönséges búzából és tönkölybõl
11031310 Durva õrlemény és dara kukoricából, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11031390 Más, pl. durva õrlemény és dara kukoricából, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11031910 Durva õrlemény és dara rozsból
11031930 Durva õrlemény és dara árpából
11031940 Durva õrlemény és dara zabból
11031950 Durva õrlemény és dara rizsbõl
11031990 Más durva õrlemény és dara gabonából (kiv. a következõ gabonafélékbõl származókat: búza,

kétszeres, rozs, kukorica, rizs, árpa és zab)
11032010 Labdacs (pellet) rozsból
11032020 Labdacs (pellet) árpából
11032030 Labdacs (pellet) zabból
11032040 Labdacs (pellet) kukoricából
11032050 Labdacs (pellet) rizsbõl
11032060 Labdacs (pellet) búzából
11032090 Más labdacs (pellet) búzából (kiv. rozs, árpa, zab, kukorica, rizs és búza)
11041210 Lapított zab
11041290 Pelyhesített zab
11041910 Lapított vagy pelyhesített búza
11041930 Lapított vagy pelyhesített rozs
11041950 Lapított vagy pelyhesített kukorica
11041961 Lapított árpa
11041969 Pelyhesített árpa
11041991 Pelyhesített rizs
11041999 Más lapított vagy pelyhesített gabona (kiv. árpa, a zab, búza, rozs, kukorica, árpa és pelyhesített

rizs)

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám 39353



KN-kód Megnevezés

11042220 Hántolt (héjazott vagy tisztított) zab
11042230 Hántolt és szeletelt vagy durván darált zab
11042250 Fényezett zab
11042290 Kizárólag durván darált zab
11042298 Más, kizárólag szeletelt zab
11042310 Hántolt, szeletelt vagy durván darált kukorica
11042330 Fényezett kukorica
11042390 Kizárólag durván darált kukorica
11042399 Más, kizárólag szeletelt kukorica
11042901 Hántolt (héjazott vagy tisztított) árpa
11042903 Hántolt és szeletelt vagy durván darált árpa
11042905 Fényezett árpa
11042907 Kizárólag durván darált árpa
11042909 Más, kizárólag szeletelt árpa
11042911 Hántolt és szeletelt vagy durván darált búza
11042918 Más, hántolt és szeletelt vagy durván darált gabona (kiv. búza, árpa, kukorica, rizs vagy zab)
11042930 Más, fényezett gabona (kiv. búza, árpa, kukorica, rizs vagy zab)
11042951 Kizárólag durván darált búza
11042955 Kizárólag durván darált rozs
11042959 Más, kizárólag durván darált kétszeres, hajdina, köles, kanárimag és triticale
11042981 Kizárólag szeletelt búza
11042985 Kizárólag szeletelt rozs
11042989 Más, kizárólag szeletelt kétszeres, hajdina, köles, kanárimag és triticale
11043010 Búzacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy õrölve
11043090 Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy õrölve (kiv. a búzacsírát)
11061000 Liszt, dara és por szárított hüvelyes zöldségbõl

12. árucsoport: Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök;
ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány

12119085 Más növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsõsorban illatszer,
gyógyszer vagy rovarirtószer, gombaölõszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva,
vágva, zúzva vagy porítva is

15. árucsoport: Állati és növényi zsír és olaj, ezek bontási terméke, elkészített ételzsír,
állati és növényi eredetû viasz

15071090 Más, nyers szójababolaj nem mûszaki vagy ipari célra
15121191 Nyers napraforgómag olaj nem mûszaki vagy ipari célra
15121199 Nyers pórsáfránymag olaj nem mûszaki vagy ipari célra
15141990 Más alacsony erukasav tartalmú (kisebb mint 2%) repce- vagy olajrepce olaj és ezek frakciói,

finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (kiv. mûszaki vagy ipari felhasználásra)
15149190 Más magas erukasav tartalmú (több mint 2%) repce- vagy olajrepce olaj, és mustárolaj, nyers

(kiv. mûszaki vagy ipari felhasználásra)
15151100 Nyers lenmagolaj
15151990 Más, finomított lenmagolaj és frakciói nem mûszaki vagy ipari felhasználásra
15152190 Más, nyers kukoricaolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra
15155019 Más, nyers szezámolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra
15159051 Nyers tökmagolaj, kendermagolaj, mákolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra, max. 1 kg

tömegben (szilárd állapotban)
15159059 Nyers tökmagolaj, kendermagolaj, mákolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra, több mint

1 kg tömegben (szilárd állapotban) vagy folyékonyan
16. árucsoport: Húsból, halból, héjas és puhatestû, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék

16010010 Kolbász és hasonló termék májból
16010091 Kolbász száraz vagy kenhetõ, fõzés nélkül, húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl (kiv.

a májat) vagy vérbõl
16010099 Más kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl vagy vérbõl (kiv.

a májból készültet, valamint a fõzés nélkül készített száraz vagy kenhetõ terméket)
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16021000 Homogenizált készítmények finoman homogenizált húsból, vágási melléktermékbõl,
belsõségbõl és vérbõl

16022010 Liba- vagy kacsamájból készült termék (kivéve kolbász és hasonló termék)
16022090 Más májból készült termék (kiv. a liba- vagy kacsamájból készítettet)
16023111 Kizárólag fõzés nélküli termék, min. 57% pulykahús vagy -belsõség tartalommal
16023119 Fõzött vagy tartósított pulykából készült termék min. 57% pulykahús vagy -belsõség

tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)
16023130 Fõzött vagy tartósított pulykából készült termék min. 25%, de max. 57% pulykahús vagy

-belsõség tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)
16023190 Fõzött vagy tartósított pulykából készült termék kevesebb mint 25% pulykahús vagy -belsõség

tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)
16023211 Kizárólag fõzés nélküli termék, min. 57% házityúk fajtába tartozó szárnyas hús vagy -belsõség

tartalommal
16023219 Más, pl. kizárólag fõzött termék, min. 57% a házityúk fajtába tartozó szárnyas hús vagy

-belsõség tartalommal
16023230 A házityúk fajtába tartozó szárnyasokból készült termék min. 25, de kevesebb mint 57% hús-

vagy belsõségtartalommal
16023290 Más, pl. a házityúk fajtába tartozó szárnyasokból készült termék, több mint 20, de kevesebb

mint 25% hús- vagy belsõségtartalommal
16023921 Kacsából, libából és gyöngytyúkból kizárólag fõzés nélküli termék, min. 57% hús- vagy

belsõségtartalommal
16023929 Más, pl. kacsából, libából és gyöngytyúkból kizárólag fõzött termék, min. 57% hús- vagy

belsõségtartalommal
16023940 Kacsából, libából és gyöngytyúkból készült termék min. 25, de kevesebb mint 57% hús- vagy

belsõségtartalommal
16023980 Más, pl. kacsából, libából és gyöngytyúkból készült termék több mint 20, de kevesebb mint

25% hús vagy belsõségtartalommal
16024110 Házi sertéssonka és részei elkészítve vagy konzerválva
16024190 Más, pl. sertéssonka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva
16024210 Házi sertéslapocka és részei elkészítve vagy konzerválva
16024290 Más, pl. sertéslapocka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva
16024911 Házi sertésbõl tarja, karaj és részei elkészítve, min. 80% hústartalommal
16024913 Házi sertésbõl szügy és részei elkészítve, min. 80% hústartalommal
16024915 Keverékek házi sertésbõl elkészítve, min. 80% hústartalommal
16024919 Más házi sertésbõl készült termékek elkészítve, min. 80% hústartalommal (kiv. a sonkát,

lapockát, tarját, karajt, szügyet, ezek részeit, valamint a keverékeket)
16024930 Házi sertésbõl készített termék min. 40, de kevesebb mint 80% hús- vagy belsõségtartalommal,

beleértve bármely fajta vagy eredetû zsírt is
16024950 Házi sertésbõl készített termék kevesebb mint 40% hús- vagy belsõségtartalommal, beleértve

bármely fajta vagy eredetû zsírt is
16024990 Más vaddisznóból készült termék (kiv. a sonkát és a lapockát, valamint ezek részeit)
16025010 Fõzés nélküli termék szarvasmarhából; fõtt hús vagy belsõség és fõzés nélküli hús vagy

belsõség keveréke szarvasmarhából
16025031 Fõtt, pácolt marhahús (corned beef) légmentes csomagolásban
16025095 Fõtt marhahús, belsõség és vágási melléktermék (kiv. a pácolt marhahúst légmentes

csomagolásban kiszerelve)
16029010 Állati vérbõl készült termékek
16029031 Vadból vagy nyúlból készült termék
16029051 Más elkészített vagy konzervált hús, házisertéshús vagy -belsõség tartalommal készült termék,

amely más állatból  való húst vagy belsõséget is tartalmaz
16029061 Más, elkészített hús, szarvasmarhahús vagy -belsõség tartalommal készült termék, amely más

állatból  való húst vagy belsõséget is tartalmaz; mindez fõzés nélkül, vagy fõtt és nem fõtt hús
keverékét tartalmazva

16029069 Más, elkészített hús, szarvasmarhahús vagy -belsõség tartalommal készült termék, amely más
állatból  való húst vagy belsõséget is tartalmaz; mindez fõzve

16029072 Birkából készült termék, fõzés nélkül vagy fõtt és nem fõtt hús keverékét tartalmazva
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16029074 Kecskébõl készült termék, fõzés nélkül vagy fõtt és nem fõtt hús keverékét tartalmazva
16029076 Birkából készült termék fõzve
16029078 Kecskébõl készült termék fõzve
16029099 Más elkészített vagy konzervált hústermék (kiv. az alábbi állatokból származót: baromfi, sertés,

szarvasmarha, vad, nyúl, juh és kecske, valamint a májból készült terméket és a homogenizált
készítményeket)

16030010 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákfélébõl, puhatestû vagy más gerinctelen víziállatból,
max. 1 kg-os kiszerelésben

16030080 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákfélébõl, puhatestû vagy más gerinctelen víziállatból,
több mint 1 kg-os kiszerelésben

20. árucsoport: Zöldségfélékbõl, gyümölcsbõl, dióból és más növényrészekbõl elõállított készítmények
20011000 Ecetes uborka és apró uborka
20019010 Mangóból készült fûszeres ízesítõ (chutney)
20019020 Savanyúság a Capsicum nemû növények gyümölcsébõl (kiv. az édes és spanyol paprika)
20019050 Ecetes ehetõ gomba
20019070 Ecetes édespaprika
20019091 Savanyúság trópusi gyümölcsbõl és trópusi diófélékbõl
20019097 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehetõ növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy

tartósítva
20021010 Hámozott paradicsom egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy

tartósítva
20021090 Más, pl. hámozatlan paradicsom egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve

vagy tartósítva
20029011 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül max. 12% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben
20029019 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül max. 12% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben
20029031 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül 12–30% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben
20029039 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül 12–30% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben
20029091 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé és -por, ecet nélkül min. 30% szárazanyag 1 kg feletti

kiszerelésben
20029099 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé és -por, ecet nélkül min. 30% szárazanyag max. 1 kg-os

kiszerelésben
20031020 Az Agaricus nemû ehetõ gomba ideiglenesen tartósítva, fõzve
20031030 Az Agaricus nemhez tartozó ehetõ gomba véglegesen tartósítva vagy elkészítve
20032000 Szarvasgomba ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve
20039000 Más ehetõ gomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kiv. az Agaricus nemhez

tartozó ehetõ gomba)
20041010 Burgonya fõzve, tovább nem elkészítve, fagyasztva
20041099 Más, pl. gombóc, galuska burgonyalisztbõl, ecet nélkül elkészítve, fagyasztva
20049030 Savanyúkáposzta, kapribogyó, olajbogyó ecet nélkül elkészítve, fagyasztva
20049050 Borsó, korai bab, hüvellyel ecet nélkül elkészítve, fagyasztva
20049091 Hagyma, fõzve, tovább nem elkészítve
20049098 Más zöldség és keverék ecet nélkül elkészítve, fagyasztva (kiv. a paradicsom, ehetõ gombák,

burgonya, savanyú káposzta, kapri- és olajbogyó, borsó, korai bab, fõzött hagyma)
20051000 Homogenizált zöldség ecet nélkül elkészítve, nem fagyasztva
20052020 Burgonya szeletelve, sütve, sózva, ízesítve, légmentesen
20052080 Burgonya szeletelve vagy hasábra vágva, elõsütve, hûtve vagy légmentesen csomagolva
20054000 Borsó ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20055100 Bab kifejtve, ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20055900 Más, pl. nem fejtett bab ecet nélkül elkészítve, nem fagyasztva
20056000 Spárga ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059910 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika

kivételével ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059920 Kapribogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059930 Articsóka ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059940 Sárgarépa ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
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20059950 Zöldségkeverék ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059960 Savanyúkáposzta, nem fagyasztva
20059990 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20060010 Gyömbér cukorral tartósítva
20060031 Cseresznye és meggy 13%-ot meghaladó cukortartalommal
20060038 Zöldség, zöldségkeverék 13% feletti cukortartalommal
20060099 Más zöldség, gyümölcs, dió és növényrészek (kiv. a trópusiak), max. 13% cukortartalommal
20071010 Homogenizált készítmény, több mint 13% cukortartalommal
20071091 Homogenizált készítmény trópusi gyümölcsbõl, max. 13% cukorral
20071099 Más homogenizált készítmény gyümölcsbõl vagy dióból (kiv. a trópusi gyümölcs), max. 13%

cukorral
20079110 Dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékbõl 30% feletti cukortartalommal
20079130 Dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékbõl 13%-nál több, de 30%-nál kevesebb

cukortartalommal
20079190 Más, pl. dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékbõl 13% alatti cukortartalommal
20079910 Szilvapüré, krém, 100 kg-nál nagyobb kiszerelésben, több mint 30% cukortartalommal, ipari

célra
20079920 Gesztenyepüré és -krém, több mint 30% cukortartalommal
20079931 Dzsem, kocsonya, íz és püré cseresznyébõl, meggybõl, több mint 30% cukortartalommal
20079933 Dzsem, kocsonya, íz és pûré eperbõl, több mint 30% cukortartalommal
20079935 Dzsem, kocsonya, íz és püré málnából, több mint 30% cukortartalommal
20079939 Más dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsbõl és dióból (kiv. citrusfélék, a gesztenye, a meggy,

cseresznye, eper, málna és az ipari célú szilva), több mint 30% cukortartalommal
20079950 Dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsbõl és dióból, fõzéssel készítve, cukorral vagy más

édesítõanyag hozzáadásával is, 13%-nál több, de 30%-nál kevesebb cukortartalommal (kiv.
citrusfélék, homogenizált készítmények)

20079993 Dzsem, kocsonya, íz és püré trópusi gyümölcsbõl és dióból, legfeljebb 13% cukortartalommal
20079997 Dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsbõl és dióból, fõzéssel készítve, cukorral vagy más

édesítõanyag hozzáadásával is, max. 13% cukortartalommal (kiv. citrusfélék, trópusi
gyümölcsök és trópusi diófélék, homogenizált készítmények)

20081110 Amerikai mogyoróvaj
20081191 Földimogyoró elkészítve vagy tartósítva, 1 kg feletti kiszerelésben (kiv. az amerikai mogyoróvaj)
20081196 Pörkölt földimogyoró, max. 1 kg kiszerelésben
20081198 Más, földimogyoró cukorszirupban fõzve és tartósítva, max. 1 kg kiszerelésben
20081913 Pörkölt mandula és pisztácia 1 kg feletti kiszerelésben
20081919 Más dióféle és mag, 1 kg feletti kiszerelésben (kiv. trópusi fajták, valamint a pörkölt mandula és

pisztácia)
20081993 Pörkölt mandula és pisztácia max. 1 kg kiszerelésben
20081995 Más dióféle és mag, max. 1 kg kiszerelésben (kiv. trópusi fajták, valamint a pörkölt mandula és

pisztácia)
20081999 Más cukorszirupban tartósított diófélék, max. 1 kg kiszerelésben (kiv. földimogyoró és a trópusi

fajták)
20083011 Citrusfélék max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20083019 Más, citrusfélék több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20083031 Citrusfélék max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20083039 Más, citrusfélék több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20083051 Grapefruit szeletek alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20083055 Mandarin, citrusféle hibridek alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20083059 Más, pl. narancs, citrom, lime és tangor alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20083071 Grapefruit szeletek alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20083075 Mandarin, citrusféle hibridek alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20083079 Más, pl. narancs, citrom, lime és tangor alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20083090 Citrusfélék alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészített vagy tartósított
20084011 Körte max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20084019 Más, körte több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
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20084021 Körte max. 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20084029 Más, körte több mint 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20084031 Körte alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20084039 Más, körte alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20084051 Körte alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20084059 Más, körte alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20084071 Körte alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20084079 Más, körte alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20084090 Körte alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészített vagy tartósított
20085011 Kajszibarack max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20085019 Más, kajszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13%

cukorral
20085031 Kajszibarack max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20085039 Más, kajszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20085051 Kajszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20085059 Más, kajszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20085061 Kajszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20085069 Más, kajszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20085071 Kajszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, több mint 15% cukorral
20085079 Más, kajszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20085092 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20085094 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5, de kevesebb mint 5 kg kiszerelésben
20085099 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20086011 Cseresznye, meggy, max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20086019 Más, cseresznye, meggy, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20086031 Cseresznye és meggy, max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20086039 Más, cseresznye és meggy, több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20086050 Cseresznye és meggy, alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben
20086060 Cseresznye és meggy, alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben
20086070 Cseresznye és meggy, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg kiszerelésben
20086090 Cseresznye és meggy, alkohol, cukor nélkül, kevesebb mint 4,5 kg kiszerelésben
20087011 Õszibarack max. 11,85% alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20087019 Más, õszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 13% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20087031 Õszibarack max. 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20087039 Más, õszibarack több mint 11,85% alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20087051 Õszibarack alkohollal, több mint 15% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20087059 Más, õszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20087061 Õszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20087069 Más, õszibarack alkohol nélkül, max. 13% cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20087071 Õszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20087079 Más, õszibarack alkohol nélkül, max. 15% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20087092 Õszibarack alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20087098 Õszibarack alkohol, cukor nélkül, kevesebb mint 5 kg kiszerelésben
20088011 Földieper max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20088019 Más, földieper több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20088031 Földieper max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20088039 Más, földieper több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20088050 Földieper alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20088070 Földieper alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20088090 Földieper alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészítve vagy tartósítva
20089292 Gyümölcskeverék, alkohol, cukor nélkül, trópusi gyümölcsbõl, min. 5 kg kiszerelésben
20089293 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi gyümölcs) alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20089294 Gyümölcskeverék, trópusi gyümölcsbõl, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál kisebb

kiszerelésben
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20089296 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi gyümölcs) alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál
kisebb kiszerelésben

20089297 Gyümölcskeverék, trópusi gyümölcsbõl, alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20089298 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi), alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20089911 Gyömbér max. 11,85% alkohollal
20089919 Más, gyömbér több mint 11,85% alkohollal
20089921 Szõlõ alkohollal, 13% feletti cukorral
20089923 Más, szõlõ alkohollal, max. 13% cukorral
20089924 Más trópusi gyümölcs és ehetõ növényrész, max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20089928 Más gyümölcs és ehetõ növényrész (kiv. trópusi gyümölcs), max. 11,85% alkohollal, 9% feletti

cukorral
20089931 Más gyümölcs és ehetõ növényrész, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20089934 Más dinnye, szilvafélék, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, több mint 11,85% alkohollal, 9%

feletti cukorral
20089936 Trópusi gyümölcs (kiv. ananász), max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20089937 Más gyümölcs és ehetõ növényrész, max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral (kiv. a pálmarügy, 

ananász, citrusfélék, körte, barackfélék, cseresznye, meggy, földieper, szõlõ és keverékek)
20089938 Trópusi gyümölcs (kiv. ananász), több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20089940 Más gyümölcs és ehetõ növényrész, több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral (kiv.

a pálmarügy, ananász, citrusfélék, körte, barackfélék, cseresznye, meggy, földieper, szõlõ és
keverékek)

20089941 Gyömbér alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089943 Szõlõ alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089945 Szilva, szilvafélék alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089948 Passio gyümölcs, guava, tamarind, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi,

szapotil szilva, karambola, pitahaya, alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089949 Más dinnye, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg

kiszerelésben
20089951 Gyömbér alkohol nélkül, cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20089963 Passio gyümölcs, guava, tamarind, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi,

szapotil szilva, karambola, pitahaya, alkohol nélkül, cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20089967 Más elkészített vagy tartósított gyümölcs és ehetõ növényrész, alkohol nélkül, cukorral,

kevesebb, mint 1 kg kiszerelésben
20089972 Szilva, szilvaféle, alkohol és cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20089978 Szilva, szilvaféle, alkohol és cukor nélkül, kevesebb mint 5 kg kiszerelésben
20089999 Más dinnye, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, alkohol és cukor nélkül, sterilizálva
20091111 Narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége több mint 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg
20091119 Más narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége több mint 67 Brix

érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg)
20091191 Narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége legfeljebb 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20091199 Más narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot)

20091200 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix értékkel
20091911 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. fagyasztva)
20091919 Más narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték (kiv.

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg és fagyasztva)
20091991 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legalább 20 Brix, legfeljebb

67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot (kiv. fagyasztva)
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20091998 Más narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legalább 20 Brix, legfeljebb
67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot és fagyasztva)

20092100 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix értékkel
20092911 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg
20092919 Más, grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték,

értéke több mint 30 EUR/100 kg
20092991 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix, legfeljebb

67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20092999 Más grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix,
legfeljebb 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma
meghaladja a 30 tömegszázalékot)

20093111 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
20 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, narancslé,
grapefruitlé)

20093119 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
20 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, narancslé,
grapefruitlé)

20093151 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20093159 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20093191 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, citromlé,
narancslé, grapefruitlé)

20093199 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, citromlé,
narancslé, grapefruitlé)

20093911 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093919 Más egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több
mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093931 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint
20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
(kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093939 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint
20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül 
(kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093951 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20093955 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb
30 tömegszázalék

20093959 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20093991 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix
érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma
meghaladja a 30 tömegszázalékot

20093995 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix
érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma
legfeljebb 30 tömegszázalék

20093999 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix
érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv.
keverék, citromlé, narancslé és grapefruitlé)
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20094110 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke
több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20094191 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20094199 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, cukor
hozzáadása nélkül

20094911 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg

20094919 Más, ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték,
értéke több mint 30 EUR/100 kg

20094930 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,
legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20094991 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja 
a 30 tömegszázalékot

20094993 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb
30 tömegszázalék

20094999 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,
legfeljebb 67 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül

20095010 Paradicsomlé nem erjesztve, alkohol nélkül, cukorral
20095090 Más, paradicsomlé nem erjesztve, alkohol nélkül, cukor nélkül
20096110 Szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 30 Brix érték, értéke több 

mint 18 EUR/100 kg
20096190 Szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 30 Brix érték, értéke

legfeljebb 18 EUR/100 kg
20096911 Szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 22 EUR/100 kg
20096919 Más, szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

több mint 22 EUR/100 kg
20096951 Szõlõlé koncentrátum, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix

érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg
20096959 Más szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg (kiv. koncentrátum)
20096971 Szõlõlé koncentrátum, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix

érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma
meghaladja a 30 tömegszázalékot

20096979 Más szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték,
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja 
a 30 tömegszázalékot (kiv. koncentrátum)

20096990 Más, szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték,
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb
30 tömegszázalék

20097120 Almalé max. 20 Brix-értékkel, cukor hozzáadásával, nem erjesztve
20097199 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, cukor

hozzáadása nélkül
20097911 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 22 EUR/100 kg
20097919 Más, almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

több mint 22 EUR/100 kg
20097930 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több

mint 18 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20097991 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20097993 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
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20097999 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix
érték, cukor hozzáadása nélkül

20098011 Körtelé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 22 EUR/100 kg

20098019 Más, körtelé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke
több mint 22 EUR/100 kg

20098034 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, 
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. a következõ növények leve: citrusok, ananász,
paradicsom, szõlõ, alma, körte, egzotikus növények)

20098035 Egynemû gyümölcs- és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több
mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. a következõ növények leve: citrusok,
ananász, paradicsom, szõlõ, alma, körte, egzotikus növények)

20098036 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, 
értéke több mint 30 EUR/100 kg

20098038 Egynemû gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több
mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. a következõ növények leve: citrusok,
ananász, paradicsom, szõlõ, alma, trópusi növények)

20098050 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több
mint 18 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20098061 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20098063 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20098069 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 18 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20098071 Cseresznye-, meggylé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20098073 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, 
értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20098079 Más egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége
legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20098085 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, 
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
(kiv. a citrusok, ananász, paradicsom, szõlõ, alma, körte)

20098086 Egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20098088 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, 
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20098089 Más egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb
30 tömegszázalék

20098095 Vaccinium macrocarpon fajú gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20098096 Cseresznye-, meggylé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20098097 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, 
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20098099 Más egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége
legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20099011 Alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 22 EUR/100 kg

20099019 Más, alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint
67 Brix érték, értéke több mint 22 EUR/100 kg

20099021 Gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. az alma-, körtelé-keverék)

20099029 Más gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több
mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. az alma-, körtelé-keverék)
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20099031 Alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20099039 Más alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot)

20099041 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20099049 Más, citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége
legfeljebb 67 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül

20099051 Gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. alma- és körtelé
keverék vagy citruslé és ananászlé keverék)

20099059 Más gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége
legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. alma- és
körtelé keverék vagy citruslé és ananászlé keverék)

20099071 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20099073 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb
30 tömegszázalék

20099079 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20099092 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20099094 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

20099095 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb
30 tömegszázalék

20099096 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20099097 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20099098 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

22. árucsoport: Italok, szesz és ecet
22041011 Pezsgõ (champagne) min. 8,5% alkoholtartalommal
22041019 Más pezsgõbor friss szõlõbõl, min. 8,5% alkoholtartalommal (kiv. a champagne-t)
22041091 Pezsgõbor, Asti spumante kevesebb mint 8,5% alkoholtartalommal
22041099 Más pezsgõbor, friss szõlõbõl (kiv. az Asti spumantet, kevesebb mint 8,5% alkoholtartalommal)
22042110 Palackozott bor, friss szõlõbõl, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, 1–3 bar túlnyomás

alatt palackozva, max. 2 l-es palackban (kiv. pezsgõbor)
22042123 Fehérbor, minõségi, Tokaji, max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal (kiv.

pezsgõbor)
22042138 Meghatározott termelõhelyen termelt minõségi fehér bor max. 2 l-es palackban, max. 13%

alkoholtartalommal
22042178 Bor, minõségi, meghatározott termelõhelyen termelt, max. 2 l-es palackban, max. 13%

alkoholtartalommal
22042179 Fehér bor friss szõlõbõl, max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal (kiv. pezsgõbor és

a meghatározott termelõhelyen termelt minõségi bor)
22042180 Bor, friss szõlõbõl, szõlõmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, max.

2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal (kiv. pezsgõbor, meghatározott termelõhelyen
termelt minõségi bor és az általános fehér bor)
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22042181 Bor, fehér, minõségi, Tokaji, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal, max. 2 l-es
palackban

22042182 Bor, fehér, minõségi, meghatározott termelõhelyen termelt, max. 2 l-es palackban, több mint
13%, de max. 15% alkoholtartalommal (kiv. Tokaji és pezsgõbor)

22042183 Más bor, minõségi, meghatározott termelõhelyen termelt, max. 2 l-es palackban, több mint
13% de max. 15% alkoholtartalommal (kiv. általános fehér, pezsgõbor)

22042184 Más fehér bor, friss szõlõbõl, max. 2 l-es palackban, több mint 13%, de max. 15%
alkoholtartalommal (kiv. pezsgõbor, meghatározott termelõhelyen termelt minõségi bor)

22042185 Más bor, friss szõlõbõl, szõlõmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva,
max. 2 l-es palackban, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal

22042192 Bor, Sherry több mint 15%, de max. 18% alkoholtartalommal, max. 2 l-es palackban
22042194 Más bor több mint 15%, de max. 18% alkoholtartalommal, max. 2 l-es palackban (kiv. Marsala,

Samos, Muscat de lemmos, Portói, Madiera, Setubal-muskotály, Sherry, Tokaji)
22042198 Más bor több mint 18%, de max. 22% alkoholtartalommal (kiv. Portói, Madeira, Sherry,

Setubal-muskotály, Tokaji), max. 2 l-es palackban
22042199 Bor friss szõlõbõl, 22% alkoholtartalom felett, max. 2 l-es palackban
22042910 Palackozott bor, friss szõlõbõl, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, 1–3 bar túlnyomás

alatt palackozva, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgõbor)
22042911 Fehér bor, minõségi, Tokaji max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22042918 Más fehér bor, minõségi, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv.

Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire)
22042958 Más EU-ból származó minõségi vörösbor, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb

tartályban (kiv. Bordeaux, Bourgogne, Beajolais, Cotes du Rhone, Languedoc-Rousillon, Val de
Loire, pezsgõbor, általános fehér bor)

22042965 Más fehér bor, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgõbor és
a meghatározott termelõhelyen termelt minõségi bor, valamint Sicilia, Veneto)

22042975 Más bor, friss szõlõbõl, szõlõmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva,
max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban

22042977 Bor, fehér, minõségi, Tokaji, 13%-nál több, de legfeljebb 15% alkoholtartalommal, 2 l-nél
nagyobb tartályban (kiv. pezsgõbor és általános fehér bor)

22042978 Más bor, fehér, minõségi, meghatározott termelõhelyen termelt, 13%-nál több, de legfeljebb
15% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. Tokaji, pezsgõbor)

22042982 Más bor, minõségi, meghatározott termelõhelyen termelt, 13%-nál több, de legfeljebb 15%
alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgõbor és általános fehér bor)

22042983 Fehér bor friss szõlõbõl, 2 l-nél nagyobb tartályban, több mint 13% de max. 15%
alkoholtartalommal (kiv. pezsgõbor és a meghatározott termelõhelyen termelt minõségi bor)

22042984 Más bor, friss szõlõbõl, szõlõmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva,
2 l-nél nagyobb tartályban, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal

22042992 Bor, Sherry 15%-nál több, de legfeljebb 18% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22042994 Más bor, 15%-nál több, de legfeljebb 18% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv.

Marsala, Samos, Muscat de lemnos, Portói, Madeira, Setubal-muskotály, Sherry, Tokaji)
22042998 Más bor 18%-nál több, de legfeljebb 22% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv.

Portói, Madeira, Sherry, Setubal-muskotály, Tokaji)
22042999 Bor 22%-nál több alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22043010 Szõlõmust erjedésben vagy lefojtva (kiv. erjedésében alkohol hozzáadásával lefojtva)
22043092 Koncentrált szõlõmust, sûrûsége max. 1,33 g/cm3, max. 1% alkoholtartalommal (nem erjedt,

nem lefojtott)
22043094 Más, pl. nem koncentrált szõlõmust, sûrûsége max. 1,33 g/cm3, max. 1% alkoholtartalommal

(nem erjedt, nem lefojtott)
22043096 Koncentrált szõlõmust, sûrûsége több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% alkoholtartalommal (nem 

erjedt, nem lefojtott)
22043098 Más, pl. nem koncentrált szõlõmust, sûrûsége több mint 1,33 g/cm3, több mint 1%

alkoholtartalommal (nem erjedt, nem lefojtott)
22060010 Piquette erjesztett ital
22060031 Habzóbor almából, körtébõl
22060039 Más habzóbor (kiv. a friss szõlõbõl, almából és körtébõl készültet)
22060051 Almabor és körtebor, nem habzó, max. 2 l-es palackban
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22060059 Más nem habzóbor (kiv. a friss szõlõbõl, almából és körtébõl készültet, max. 2 l-es palackban)
22060081 Nem habzóbor alma- vagy körteborból, több mint 2 l-es palackban
22060089 Más nem habzóbor (kiv. a friss szõlõbõl, almából és körtébõl készültet, több mint 2 l-es

palackban)
22090011 Borecet max. 2 l-es palackban
22090019 Borecet 2 l-nél nagyobb tartályban
22090091 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló, max. 2 l-es palackban (kiv. a borecetet)
22090099 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló, több mint 2 l-es palackban (kiv. a borecetet)

23. árucsoport: Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai, elkészített állati takarmány
23011000 Liszt, dara, labdacs húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl; töpörtyû
23012000 Liszt, dara, labdacs halból, rákból, puhatestûbõl vagy más gerinctelen víziállatból
23040000 Szójababolaj kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve és labdacs

(pellet) alakban is
23062000 Olajpogácsa és más szilárd maradék lenmagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv.

a szójából és a földimogyoróból származót)
23063000 Olajpogácsa és más szilárd maradék napraforgómagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is

(kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)
23064100 Olajpogácsa és más szilárd maradék alacsony erukasav tartalmú (kevesebb mint 2%) olajrepce-

vagy repcemagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból
származót)

23064900 Más olajpogácsa és más szilárd maradék magas erukasav tartalmú (legalább 2%) olajrepce-
vagy repcemagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból
származót)

23069005 Kukoricacsíra olaj kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve vagy
labdacs (pellet) alakban is a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével

23069090 Más növényi zsírok vagy olajokból keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, olajpogácsa
és más szilárd maradék szezámból, ricinusból, keserû mandulából, mustármagból, õrölve és
labdacs (pellet) alakban is

23099020 Kukoricakeményítõ-gyártás hulladéka, állatok etetésére max. 28% keményítõ-, 4,5% zsír- és
40% fehérjetartalommal

23099031 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõ- és kevesebb mint 10%
tejtermék-tartalommal

23099033 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõtartalommal és min. 10, de kevesebb
mint 50% tejtermék-tartalommal

23099035 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõtartalommal és min. 50, de kevesebb
mint 75% tejtermék-tartalommal

23099039 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõtartalommal és min. 75%
tejtermék-tartalommal

23099041 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítõtartalommal és
kevesebb mint 10% tejtermék-tartalommal

23099043 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítõtartalommal, és min.
10, de kevesebb mint 50% tejtermék-tartalommal

23099049 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítõtartalommal, és min.
50% tejtermék-tartalommal

23099051 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítõtartalommal és kevesebb mint
10% tejtermék-tartalommal

23099053 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítõtartalommal, és min. 10, de
kevesebb mint 50% tejtermék-tartalommal

23099059 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítõtartalommal, és min. 50%
tejtermék-tartalommal

23099070 Állati takarmány cukor- és keményítõtartalom nélkül, de tejtermék-tartalommal
23099091 Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal
23099095 Állati takarmány, kolinklorid-tartalma min. 49%
23099099 Más állati takarmány (kiv. kutya, macskaeledel, hal és tengeri emlõs részeit tartalmazó oldat,

kukoricakeményítõ-gyártás hulladéka, kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, valamint
amelynek kolinklorid-tartalma min. 49%)
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5. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A nehéz helyzetben lévõ vállalkozás fogalma

1. Társas vállalkozás esetén nehéz helyzetben lévõnek minõsül az a vállalkozás, amelynek saját tõkéje veszteség  miatt
nem éri el a jegyzett tõke felét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen
veszteség több mint egynegyede a megelõzõ beszámoló óta eltelt idõszak alatt keletkezett.

2. Egyéni vállalkozás esetén nehéz helyzetben lévõnek minõsül az a vállalkozás, amelyre az alábbi három feltétel
együttesen teljesül:
a) a támogatási kérelem beadását megelõzõ lezárt gazdasági évben a vesztesége abszolút értékben számolva eléri

a vállalkozás nettó árbevételének 20%-át,
b) a támogatási kérelem beadását megelõzõ lezárt gazdasági év vesztesége abszolút értékben meghaladja az azt

megelõzõ gazdasági év veszteségét,
c) a támogatási kérelem beadását megelõzõ lezárt gazdasági évben elszámolt amortizáció nem éri el az azt

megelõzõ gazdasági évben elszámolt amortizációt.

6. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A kabai cukorgyár bezárásával érintett települések
Ártánd
Balmazújváros
Báránd
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Csorvás
Debrecen
Derecske
Dombegyház
Ebes
Esztár
Földes
Füzesgyarmat
Gerendás
Gyula
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Karcag
Kétsoprony
Kevermes
Konyár
Mezõkovácsháza
Mikepércs
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyrábé
Orosháza
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Pocsaj
Pusztaföldvár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szarvas
Szeghalom
Telekgerendás
Tépe
Tetétlen
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tótkomlós
Vésztõ

B) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
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Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi

39368 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám



Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
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Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira

C) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
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Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

D) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
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Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
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Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meg valósuló mezõgazdasági üzemek
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a mezõgazdasági termelés színvonalának
javításával vagy új termékek, környezetkímélõ, energiahatékony eljárások, technológiák bevezetésével
a mezõgazdasági üzemek összteljesítményének növelése és tevékenységi körük bõvítése.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. termelõi csoport: a termelõi csoportokról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelõi csoport,
2. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti

szabályozásáról  szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet [a továb biak ban: 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet] 2.  §
(1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom,

3. termelõi szervezet: a 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2.  § (1) bekezdés b) pontjában ekként meghatározott fogalom,
4. mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének

létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3) bekezdés d) pontja alapján 
az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 számú alágazatba tartozó
tevékenység,

5. mezõgazdasági termelõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki,
 illetve amely mezõgazdasági tevékenységet folytat vagy kíván folytatni,

6. post harvest tevékenység: a betakarítást, szedést követõ olyan manipuláló, válogató, tisztító, csomagoló, hûtõ
folyamatok összessége, amely a termék eltarthatóságát és eladhatóságát növeli, a termék formáját, állagát
azonban nem változtatja meg,
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7. kapcsolódó infrastruktúra: a létesítményhez kapcsolódó, telephelyen belüli, épületen, építményen kívüli víz-, gáz-,
elektromos, csatornahálózat, szilárd útburkolat, tûzivíz-tároló,

8. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település,

9. leányvállalat: olyan vállalat, amelyben egy vagy több termelõi szervezet vagy azok társulásai részesedéssel
rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelõi szervezet vagy termelõi szervezetek társulásai célkitûzéséhez,
ideértve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelõi csoport rendelkezik
részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelõi csoport célkitûzéseihez,

10. induló termelõi csoport: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül elismert termelõi csoport.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló

támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.)
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  § E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására vehetõ
igénybe támogatás az alábbi célokra és azon belül célterületekre:
a) növénytermesztés korszerûsítése,

aa) cukorrépadepók létesítése,
ab) magtárak építése és felújítása,
ac) gépek, berendezések beszerzése,
ad) szárító és tisztító berendezések beszerzése,
ae) géptárolók létesítése,
af) vetõmagtermesztés létesítményeinek építése, korszerûsítése;

b) állattenyésztés korszerûsítése,
ba) férõhelyek felújítása, bõvítése és újak létrehozása,
bb) állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi feltételeknek  való megfelelés,
bc) takarmánytárolást szolgáló tárolók létesítése,
bd) takarmányozást szolgáló gépek, berendezések beszerzése;

c) kertészeti korszerûsítés,
ca) új termesztõ létesítmények létrehozása, meglévõ termesztõ létesítmények korszerûsítése,
cb) post harvest tevékenységet elõsegítõ beruházások támogatása,
cc) gépek, berendezések beszerzése,
cd) kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére jogosult – ha az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel –
a) a mezõgazdasági termelõ,
b) a termelõi csoport, a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, a termelõi szervezet vagy azok leányvállalatai

[a továb biak ban a) és b) együtt: ügyfél].
(2) Mûvelet kizárólag a 2. melléklet szerinti településen  valósulhat meg. Az ügyfélnek legkésõbb a hiánypótlás

benyújtásakor a mûvelet meg valósulási helye szerinti településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkeznie. Ha a mûvelet több települést is érint, az ügyfélnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi
településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

(3) Kizárólag gépberuházást tartalmazó mûvelet esetén az ügyfélnek csak a 2. melléklet szerinti egyik településen kell
lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie.
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A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5.  § (1) A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 1 000 000 eurónak megfelelõ forintösszeg.
(2) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a.
(3) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg

a) gépek, berendezések esetén a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat,
b) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételek esetén az építési normagyûjtemény szerinti

referenciaárat,
c) ha az a) és b) pontok alapján a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja

alapján benyújtott és kiválasztott ajánlat értékét.
(4) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül

a) a létesítmény építése, bõvítése, felújítása, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházások 
meg valósítása,

b) a gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések beszerzése,
c) a termálkútfúrás és a meglévõ termálkút fennmaradását biztosító beruházások,
d) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § (1) A támogatási kérelemhez – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl – mellékelni kell az értékelési szempontokhoz az
1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat, valamint
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
formanyomtatvány szerinti üzleti tervet.

(2) Gépek, berendezések beszerzése esetén a támogatási kérelemben meg kell adni a gép,  illetve a berendezés tárolási
helyét.

Záró rendelkezés

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

8.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja
Maximális
pontszám

Szakmai szempontok
Az ügyfél termelõi csoport vagy 
annak tagja, zöldség-gyümölcs
termelõi csoport, termelõi
szervezet, azok leányvállalata
vagy azok tagja

igazolás arra vonatkozóan,
hogy az ügyfél termelõi csoport 
vagy annak tagja,
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport, termelõi szervezet,
azok leányvállalata vagy azok
tagja

5

Kérelem tartalma szerint
a) a beruházás
cukorrépa-termelésre irányul

kérelem alapján 15

b) a beruházás az
állattenyésztésre irányul

kérelem alapján 10

c) a beruházás a kertészetre
irányul

kérelem alapján 5

d) egyéb tevékenységre
irányul

0

a)–d) pont összesen 15
Összesen 20

Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámának
szinten tartása (legalább 1 fõ)

3

A kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámához
képest a foglalkoztatottak
számának bõvítése a fejlesztés
hatására

igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma

0–30 000 000 Ft/új munkahely 12
30 000 001–60 000 000 Ft/
új munkahely

10

60 000 001–90 000 000 Ft/
új munkahely

8

90 000 001–120 000 000 Ft/
új munkahely

7

120 000 001–150 000 000 Ft/
új munkahely

6

150 000 001–180 000 000 Ft/
új munkahely

5

180 000 001–200 000 000 Ft/
új munkahely

4

200 000 001–230 000 000 Ft/
új munkahely

3

230 000 001–250 000 000 Ft/
új munkahely

2

250 000 001 Ft/új munkahely
felett

1
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja
Maximális
pontszám

A meg valósítás helye, több
meg valósítási hely esetén
valamennyi meg valósítási hely

hátrányos helyzetû területen
van

5

Összesen 20
Pénzügyi terv

Mezõgazdasági termelõ
esetében
Az ügyfél pénzügyi tervének
koherenciája

befektetett eszközök változása 1
saját tõke változása
a beruházás idõtartama alatt

1

értékcsökkenés változása 2
saját tõke változása
a mûködtetési idõszak alatt

1

Vállalatértékelés A pénzügyi táblában feltüntetett bázis adatainak összevetése
a referenciaadatokkal
termelési érték 4
adózás elõtti eredmény 3
termelési értékarányos
jövedelmezõség

3

Pénzügyi terv  valóságtartalom
vizsgálata

A pénzügyi tábla adatainak összevetése a referenciaadatokkal a mûködtetés alatt

termelési érték 4
adózás elõtti eredmény 3
termelési értékarányos
jövedelmezõség

3

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az ügyfél által a bázisévhez
képest a benyújtás évétõl
számított negyedik évre vállalt
mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont, legfeljebb
5 pont adható

5

Termelõi csoport,
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport, termelõi szervezet vagy
azok leányvállalata esetében
Az ügyfél pénzügyi tervének
koherenciája

befektetett eszközök változása 3

saját tõke változása
a beruházás idõtartama alatt

3

értékcsökkenés változása 3
saját tõke változása
a mûködtetési idõszak alatt

3

Vállalatértékelés Az ügyfél bázis évében az
árbevétel

Induló termelõi csoport vagy
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport, vagy azok
leányvállalatai esetében
a számítást a támogatási
kérelem és az azt követõ 2 év
tervadatai alapján kell
elvégezni.
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja
Maximális
pontszám

meghaladja az 1 milliárd
forintot

8

500 millió és 1 milliárd forint
között van

4

500 millió forint alatt van 0
Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Az ügyfél árbevétele
a benyújtás évétõl számított
negyedik évre nézve
a benyújtás évéhez képest több 
mint

Induló termelõi csoport vagy
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport, vagy azok
leányvállalatai esetében az
árbevétel eléri a

20%-kal bõvül 700 millió forintot 4
10%-kal bõvül 500 millió forintot 2
Ha az ügyfél a benyújtást
követõ 3 évben tervezett
árbevétele a benyújtás évében
tervezett (bázisév)
árbevételéhez képest
a növekmények értéke eléri
a támogatás
1,4-szeresét 6
1,2-szeresét 3

Pénzügyi terv összesen 30
Üzleti terv

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 2
Ügyfél bemutatása 8
Piacelemzés és értékesítés 13
Mûködési terv 19
Szervezet, emberi erõforrások 9
A fejlesztés bemutatása 19
Kommunikációs terv 5
A ügyfél társadalmi
felelõsségvállalása

5

Üzleti terv összesen 80
Mindösszesen 150

2. melléklet a 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A kabai cukorgyár bezárásával érintett települések
Ártánd
Balmazújváros
Báránd
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Csorvás
Debrecen
Derecske
Dombegyház
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Ebes
Esztár
Földes
Füzesgyarmat
Gerendás
Gyula
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Karcag
Kétsoprony
Kevermes
Konyár
Mezõkovácsháza
Mikepércs
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyrábé
Orosháza
Pocsaj
Pusztaföldvár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szarvas
Szeghalom
Telekgerendás
Tépe
Tetétlen
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tótkomlós
Vésztõ

B) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
Bicsérd
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Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
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Kóny
Kópháza
Koroncó
Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
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Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira

C) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
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Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
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Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

D) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
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Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására 
és fejlesztésére 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 támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az
innovációs képesség ösztönzése, a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, valamint a gazdasági
szerkezet fejlesztése az új mikrovállalkozások létrehozásának,  illetve mûködõ mikrovállalkozások beruházásainak,
mûszaki-technológiai fejlesztésének a támogatása által.
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Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény ben

(a továb biak ban: KKV tör vény) ekként meghatározott vállalkozás a KKV tör vény 4.  §-ában meghatározott
partnervállalkozások és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét is figye lembe véve,

2. mezõgazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezõgazdasági
tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettõl és a mezõgazdasági hasznosítású 
épületeitõl,

3. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 2. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés,
4. ügyfél: mûködõ vagy induló mikrovállalkozás, valamint az olyan természetes személy, aki vállalja, hogy

a támogatás megítélését köve tõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóvá válik,
és tevékenységét – ha fõállású alkalmazottat nem foglalkoztat – fõállásban ekként végzi,

5. teljes akadálymentesítés: ha az építmény mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás
nélkül használható,

6. részleges akadálymentesítés: ha a meglévõ építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ átalakítása 
kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható volna, vagy az
építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek,
szabályoknak, az építményben lévõ szolgáltatások azonban így is hozzáférhetõek mindenki számára,

7. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az a nem induló vállalkozás, amelynek a saját tõkéje veszteség  miatt nem éri el
a jegyzett tõke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több
mint egynegyede a megelõzõ beszámoló óta eltelt idõszak alatt keletkezett,

8. beruházás befejezése: a beruházással meg valósított létesítmény üzembe helyezésének idõpontja,
9. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem

benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül jegyezték be, továbbá az egyéni vállalkozó,  illetve az õstermelõ, ha
a vállalkozói igazolvány,  illetve az õstermelõi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónapon belül került sor,

10. épület: jellemzõen emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggõ
tevékenység, rendszeres munkavégzés vagy tárolás céljából.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.)
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatás tárgya, elszámolható kiadások

3.  § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására támogatás
vehetõ igénybe a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a (2) bekezdésben
meghatározott, mezõgazdaságon kívül végzett olyan tevékenységre, amely szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett
vagy az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz
bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig
felvett tevékenységei között.

(2) E rendelet alapján támogatható tevékenységek, eszközök és elszámolható költségek a következõk:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ eszközök – a 3. mellékletben szereplõ eszközök kivételével –

beszerzése,
b) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épületkorszerûsítés,

új épület kialakítása,
c) kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékû

infrastruktúra-fejlesztés,
d) a 2. mellékletben meghatározott minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése,
e) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.
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(3) A (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott támogatható tevékenység vagy kiadás önállóan nem szerepelhet egy
támogatási kérelemben.

(4) Ha a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a gazdasági tevékenységgel érintett
épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell meghatározni.

(5) Nem számolható el kiadásként a 3. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésének költsége.
(6) Ha az ügyfél olyan, a 3. mellékletben nem szereplõ eszközt kíván beszerezni, amely a gépkatalógusban nem szerepel,

a beszerezni kívánt gépnek meg kell felelnie az NDP Vhr. 20.  § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételnek,
valamint rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel.

(7) Nem igényelhetõ támogatás élõ állat vásárlására.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2) Nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére nem nyújtható támogatás.
(3) Induló vállalkozás esetében a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik – lezárt – teljes gazdasági évet

köve tõen kell vizsgálni, hogy nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül-e a vállalkozás.
(4) Nem vehetõ igénybe támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének

létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekre:
a) 55.10, 55.20 és 55.30 szakágazatba tartozó tevékenység,
b) a B. nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenység a 08.92 szakágazatba tartozó tevékenység kivételével,
c) a 47.30 szakágazatba tartozó tevékenység,
d) a 46 ágazatba tartozó tevékenység,
e) a 45.1, 45.3 és 45.4 alágazatba tartozó tevékenység,
f) a K. nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenység, valamint a 41 ágazatba tartozó tevékenység és 68 ágazatba

tartozó tevékenység,
g) az O és a P nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenység a 85.5 alágazatba tartozó tevékenység kivételével,
h) a 02 ágazatba tartozó tevékenység,
i) 52.10 szakágazatba tartozó tevékenység,
j) 77.31 szakágazatba tartozó tevékenység,
k) 03 ágazatba tartozó tevékenység,
l) 11.01 szakágazatba tartozó tevékenység,
m) 11.04 szakágazatba tartozó tevékenység,
n) 49 ágazatba tartozó tevékenység,
o) 50 ágazatba tartozó tevékenység,
p) 51 ágazatba tartozó tevékenység.

(5) Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztéshez, amely az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. mellékletében
szereplõ termékek elõállítására, elsõdleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1.  § 11. pontjában meghatározott
érzékeny ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

(6) Mûvelet kizárólag a 4. melléklet szerinti településen  valósulhat meg. Az ügyfélnek legkésõbb a hiánypótlás
benyújtásakor a mûvelet meg valósulási helye szerinti településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkeznie. Ha a mûvelet több települést is érint, az ügyfélnek – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi
településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

(7) Kizárólag gépberuházást, eszközbeszerzést tartalmazó mûvelet esetén az ügyfélnek csak a 4. melléklet szerinti egyik
településen kell lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie.
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A támogatás mértéke

5.  § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, ezért mezõgazdasági
célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

(2) A támogatás ügyfelenként egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a.
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg

a) a gépek, berendezések beszerzése esetén a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat,
b) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételek esetén az építési normagyûjtemény szerinti

referenciaárat,
c) ha a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján benyújtott és

kiválasztott ajánlat értékét.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó

igazolásokat, dokumentumokat,
b) az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett mezõgazdasági célú

csekély összegû (de minimis) támogatásról  szóló nyilatkozatot,
c) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján

közzétett formanyomtatvány szerinti üzleti tervet.

A kifizetési kérelem benyújtása

7.  § Az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és az

ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi körérõl,
b) új gazdasági tevékenység felvétele esetén az adóbejelentkezési lap másolatát.

Záró rendelkezés

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról,

c) a Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra  való alkalmazásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Szakmai szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

Szakmai szempontok
Az ügyfél a meg valósítás helye szerinti összes
településen még nem mûködõ szolgáltatást,
vállalkozói tevékenységet hoz létre:
– Igen
– Nem

nyilatkozat alapján

5
0

A fejleszteni kívánt tevékenység több jogosult
települést is érint
5 felett
2–4 települést érint
1 települést érint

a támogatási kérelem alapján

15
8
0

Összesen 20
Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámához képest
a foglalkoztatottak számának bõvítése a fejlesztés
hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma
(beleértve az önfoglalkoztatást):
– 0–30 000 000 Ft/új munkahely
– 30 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely
– 50 000 000 Ft/új munkahely felett
– Nem hoz létre új munkahelyet

a támogatási kérelem alapján

6
3
1
0

A beruházás befejezését követõ év végén hátrányos
helyzetû munkavállalót
(– nõ,
– 25 év alatti pályakezdõ fiatal,
– fogyatékkal élõ,
– 40 évnél idõsebb, 2 vagy több 10 éven aluli

gyermeket nevelõ munkavállaló,
– 10 éven aluli gyereket nevelõ egyedülálló

munkavállaló) foglalkoztatását tervezi:
– Legalább két fõ hátrányos helyzetû munkavállaló

foglalkoztatását tervezi (beleértve az
önfoglalkoztatást)

– Legalább egy fõ hátrányos helyzetû munkavállaló
foglalkoztatását tervezi (beleértve az
önfoglalkoztatást)

– Hátrányos helyzetû munkavállaló foglalkoztatását
nem tervezi

nyilatkozat alapján

4

2

0

A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) vagy szolgáltatás
akadálymentesítése is megtörténik:
– A támogatási kérelemben szereplõ összes

támogatható tevékenység keretében
meg valósuló fejlesztés teljes
akadálymentesítésére sor kerül

– Nem az összes beruházás tekintetében kerül sor
teljes akadálymentesítésre, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik

– Nem történik részleges vagy teljes
akadálymentesítés

a támogatási kérelem és
tervdokumentáció alapján

2

1

0
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Szakmai szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

Az ügyfél az üzemeltetési idõszak alatt, támogatásra
jogosult szervezetek együttmûködésével kívánja
a fejlesztést mûködtetni:
– Igen
– Nem

együttmûködési megállapodás

5
0

A fejlesztés hozzájárul a fejlesztés által érintett 
– helyben élõ, dolgozó – emberek környezetének,
életminõségének javításához:
– Igen
– Nem

a támogatási kérelem alapján

3
0

Összesen 20

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Maximális
pontszám

Pénzügyi terv
Az ügyfél pénzügyi tervének
koherenciája

befektetett eszközök változása 2
saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt 2
értékcsökkenés változása 2
saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt 1

Vállalatértékelés az ügyfél 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 4
adózás elõtti eredmény vizsgálata az igénylés benyújtását
megelõzõ két évben

4

Tervadatok értékelése az ügyfél 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 6
Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Ha az ügyfél 1 fõre jutó árbevétele a negyedik évre nézve
benyújtás évéhez képest több mint 10%-kal bõvül, akkor 
1 pont, ha több mint 20%-kal bõvül, akkor 3 pont.
Induló vállalkozások esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot, akkor 
1 pont, ha eléri a 4 millió forintot, akkor 3 pont, ha nincs
alkalmazott, akkor 0 pont.

3

Ha a benyújtást követõ 3 évben tervezett árbevételek
bázisévhez viszonyított növekményeinek összege eléri
a támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha eléri az 1,2-szeresét,
akkor 3 pont.

3

Ha az árbevétel-arányos adózás elõtti eredmény a negyedik
évre nézve a bázisévhez képest 10%-kal bõvül, akkor 1 pont, ha 
több mint 20%-kal bõvül, akkor 3 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálatot az aktiválást követõ
évre kell vizsgálni.

3

Pénzügyi terv összesen 30
Üzleti terv

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 2
Ügyfél bemutatása 6
Piacelemzés és értékesítés 16
Mûködési terv 15
Szervezet, emberi erõforrások 6
Tevékenységfejlesztések bemutatása 25
Kommunikációs terv 5
Az ügyfél társadalmi felelõsségvállalása 5

Üzleti terv összesen 80
Mindösszesen 150
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2. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések köre, valamint a támogatható minõség- 
és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések
Telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó
infrastrukturális beruházások a következõk:
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint

egyéb berendezések kiépítése,
2. tûzi-víz hálózat, korszerû tûzvédelmi hálózat, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések

kiépítése,
3. földgázvezeték, távhõvezeték kiépítése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések

kiépítése,
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések

kiépítése,
5. esõ- és szennyvízelvezetés, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése,
7. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése,
8. a külsõ telefonhálózat és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
9. út- és parkolóépítés,
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése,
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése

(melegvíz, fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználása céljából).
2. Minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. ISO 9001 szabvány elõ írása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
2. ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése, hitelesítése és

– Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált tanúsító igénybevétele esetén – tanúsíttatása,
3. ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és

tanúsíttatása,
4. AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése

és tanúsíttatása,
5. ISO 13485 szabvány elõ írása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó

minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
6. MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem- és biztonság-irányítási rendszer bevezetése és

tanúsíttatása,
7. ISO 27001:2005 informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása,
8. ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment

követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
9. BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása,
10. COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási 

rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
11. ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
12. TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági elõ írások teljesítésének

megfelelõ irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása,
13. ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
14. TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási

szolgáltatások minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
15. BS 7799–2/ISO 17799 szabvány elõ írásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és

tanúsíttatása,
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16. élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása,
17. EMAS minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
18. közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) bevezetése, hitelesítése és tanúsíttatása.

3. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kiadásként nem elszámolható eszközök

Vámtarifaszám Megnevezés

73084010 Bányatám vasból vagy acélból
84011000 Atomreaktor
84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
84013000 Nem sugárzó fûtõanyagelem / patron
84014000 Atomreaktor-alkatrész
84061000 Gõzturbina (víz- vagy más gõz üzemû) hajózáshoz
84068110 Gõzturbina villamosenergia-termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
84068190 Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamosenergia-

termelésben használt)
84068211 Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamosenergia-termeléshez
84068219 Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamosenergia-

termeléshez
84068290 Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamosenergia-

termelésben használt)
84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
84069090 Más alkatrész gõzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
84071000 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús repülõgépmotor
84072110 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,

max. 325 cm3

84072191 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,
több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû

84072199 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,
több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû

84072920 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ,
legfeljebb 200 kW teljesítményû

84072980 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ, több
mint 200 kW teljesítményû

84073100 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, legfeljebb
50 cm3

84073210 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 50 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

84073290 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 125 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

84073310 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 250 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

84073390 Más szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)

84073410 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több mint
1000 cm3, ipari összeszerelésre

84073430 Használt szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor,
több mint 1000 cm3

84073491 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

84073499 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1500 cm3
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Vámtarifaszám Megnevezés

84079010 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-, a hajó- 
és közútijármû-motor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú

84079050 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-, a hajó- 
és közútijármû-motor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú, ipari összeszerelésre

84079080 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel,
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

84079090 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel,
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW
84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW, de

max. 50 kW
84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 50 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW, de

max. 100 kW
84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW, de

max. 200 kW
84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW, de

max. 300 kW
84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW, de

max. 500 kW
84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW, de

max. 1000 kW
84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW, de

max. 5000 kW
84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW
84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes

mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
84082035 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW teljesítmény felett
84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10

alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84082055 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW, de

legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
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Vámtarifaszám Megnevezés

84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kiv. a 8408 20
10 alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)

84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és
közúti forgalomban használtak)

84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve tengeri
hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089043 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089045 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089047 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089061 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089065 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089067 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089081 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089085 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve
tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84091000 Alkatrész belsõ égésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású (dízel- vagy féldízel) motor alkatrésze
84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel
84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból

készültek)
84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel
84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros

gázturbina)
84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású

vagy légcsavaros gázturbina)
84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kiv.

sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros

gázturbina)
84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
84119900 Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
84121000 Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
84131100 Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenõanyag-adagoló szivattyú
84798930 Mozgatható hajtású bányatám
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Nem támogatható a közúti közlekedés szabályairól  szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben
meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalom körébe tartozó
eszköz beszerzése.

4. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A kabai cukorgyár bezárásával érintett települések
Ártánd
Balmazújváros
Báránd
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Csorvás
Debrecen
Derecske
Dombegyház
Ebes
Esztár
Földes
Füzesgyarmat
Gerendás
Gyula
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Karcag
Kétsoprony
Kevermes
Konyár
Mezõkovácsháza
Mikepércs
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyrábé
Orosháza
Pocsaj
Pusztaföldvár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szarvas
Szeghalom
Telekgerendás
Tépe
Tetétlen
Tiszaörs
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Tiszaszentimre
Tótkomlós
Vésztõ

B) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
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Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
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Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
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Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira

C) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám 39399



Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

D) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
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Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása,
korszerûsítése, a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, a természeti és kulturális örökség,
valamint a helyi identitás megõrzése, megújítása.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. nonprofit szervezet: 

a) társadalmi szervezet – a biztosító egyesület, a politikai párt, a munkáltatói és a munkavállalói
érdek-képviseleti szervezetet kivételével –,

b) alapítvány,
c) közalapítvány,
d) nonprofit gazdasági társaság,
e) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet,
amelyet a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznú vagy kiemelkedõen
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vettek, továbbá az egyesülési jogról  szóló tör vény alapján létrehozott
egyesület,

2. egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról  szóló 1990. évi IV. törvény
szerint nyilvántartásba vett egyház, az egyház vallásos célra létesülõ önálló szervezete, az egyházak által
létrehozott szövetség, továbbá – ha az egyház alapszabálya így rendelkezik – az egyház önálló képviseleti szervvel 
rendelkezõ szervezeti egysége (szervezete, intézménye, egyházközsége stb.),

3. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet szerinti fejlesztés,
4. ügyfél: a 4. melléklet szerinti településen mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,

olyan önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett – 4. melléklet szerinti – 
település a tagja, továbbá a nonprofit szervezet vagy az egyházi jogi személy,

5. építmény: építési tevékenységgel létrehozott,  illetve késztermékként az építési helyszínre szállított,
– rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden
olyan helyhez kötött mûszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,  illetve azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre; az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerû és biztonságos
használatához, mûködéséhez, mûködtetéséhez szükséges alapvetõ mûszaki és technológiai berendezések is (az
építmény az épület és mûtárgy gyûjtõfogalma),

6. épület: jellemzõen emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeletetés vagy rendeltetésével összefüggõ
tevékenység, rendszeres munkavégzés,  illetve tárolás céljából,

7. helyi védelem alatt álló építmény: az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
57.  § (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építészeti örökség,

8. országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.  § 8. és
10. pontja szerinti kulturális örökség,

9. tematikus út: egy közös témához kapcsolódó, különbözõ helyszínen található látványosságok, turisztikai
szolgáltatások, programok összekapcsolását biztosító út,

10. használati térelem: kilátó, pad, asztal, hulladékgyûjtõ és -tároló, esõbeálló, kültéri kemence, egyéb kültéri bútorok,
kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal berendezési, felszerelési tárgyai, térvilágító elemek,
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11. telek zöldfelülete: az országos településrendezési és építési követelményekrõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 92. pontjában ekként meghatározott fogalom,

12. önkormányzati bérlakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakásként bejegyzett, önkormányzat tulajdonában lévõ
lakóépület,

13. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település,

14. beruházás befejezése: a beruházással meg valósított létesítmény üzembe helyezésének idõpontja,
15. teljes akadálymentesítés: ha az építmény mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás

nélkül használható,
16. részleges akadálymentesítés: ha a meglévõ építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ átalakítása

kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható volna, vagy az
építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek,
szabályoknak, az építményben lévõ szolgáltatások azonban így is hozzáférhetõek mindenki számára,

17. önkormányzati társulás: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16.  §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ társulás,

18. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló tör vény szerint
létrejött társulás,

19. kastély: az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezéssel nyilvántartott ingatlan,
20. vár: az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezéssel nyilvántartott ingatlan.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.)
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására vehetõ
igénybe támogatás az alábbi célterületeken:
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény

aa) külsõ felújítása,
ab) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belsõ felújítása,

korszerûsítése,
ac) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak

kialakítása,
ad) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítása,
ae) kapcsolódó zöldfelületeinek rendezése, létrehozása, felújítása,
af) kapcsolódó kerítésének kialakítása, felújítása;

b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása, ezen belül
ba) természeti és történelmi látni valók bemutatását elõsegítõ, már meglévõ útvonal mentén új pihenõhelyek

létesítése, meglévõk felújítása,
bb) természeti és történelmi látni valók közvetlen környezetének rehabilitációja;

c) az a) és b) pontban meghatározott építményekkel és látni valókkal összefüggésben helyi identitás fejlesztését és
megõrzését, környezeti tudatosságot elõsegítõ intézkedések meg valósítása érdekében
ca) tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítása,
cb) tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekrõl, a környezet védelmérõl,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekrõl, környezet védelmérõl táblák készítése és elhelyezése.

(2) Támogatás nem vehetõ igénybe
a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat,

szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezetõ rendszer, tûzi-víz vezetékek, tûzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak,
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átereszek, vízi létesítmények, hulladékgyûjtés kivételével hulladékkezelõ, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési,
informatikai hálózat fejlesztésére,

b) az ingatlan azon belsõ részének felújítására, átalakítására,  illetve ezen ingatlanokban található eszközök
beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 8.  § (4) bekezdésében meghatározott, 
az önkormányzat által kötelezõen ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint
közigazgatási funkciók ellátására szolgál,

c) lakóépület belsõ részének felújítására, korszerûsítésére,
d) kastély felújítására, korszerûsítésére,
e) vár felújítására, korszerûsítésére,
f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek belsõ részének felújítására, korszerûsítésére,
g) lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának fejlesztésére,
h) az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkezõ épületen meg valósuló fejlesztésre,
i) hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás),
j) élõ állat vásárlására,
k) önkormányzati bérlakás felújítására, korszerûsítésére.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2) Ha a fejlesztéssel érintett építmény nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele
a beruházást meg valósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között a beruházás meg valósításáról  szóló megállapodás
megkötése, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást meg valósítani, és az ingatlanon az ingatlan
tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat
nem végez.

(3) A 3.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület alapján meg valósuló fejlesztés vonatkozásában az
üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya a fenntarthatóságának biztosítása érdekében és az
üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH)
elõ ze tes hozzájárulása esetén bérbe adható.

(4) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig
a) a 3.  § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célterületre irányuló beruházás meg valósítása esetén

biztosítani a fejlesztés eredményének legalább heti 3 napon  való látogathatóságát,
b) a 3.  § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott célterületre irányuló beruházás meg valósítása esetén

biztosítani az építmény legalább heti öt napon  való rendszeres látogathatóságát.
(5) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen meg valósuló fejlesztésre nyújtható támogatás.
(6) Ha az ügyfél nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy, legkésõbb a hiánypótlás benyújtásakor a mûvelet

meg valósulási helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a mûvelet több települést
is érint, az ügyfélnek valamennyi településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5.  § (1) Ha az ügyfél által meg valósítandó fejlesztés a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, akkor a támogatás
mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

(2) Ha a támogatás mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, akkor a támogatás
ügyfelenként egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.

(3) Ha a támogatás nem minõsül mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak, akkor a támogatás
ügyfelenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
(5) Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstõl eltérõen az ingatlant érintõ fejlesztésre

vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Az ügyfélen kívül – a magyar állam és
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a megyei önkormányzat kivételével – az egyéb jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság tulajdonában lévõ ingatlanon végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg
a) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételekre az építési normagyûjtemény szerinti referenciaárat,
b) ha az a) pont szerint a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján

benyújtott és kiválasztott ajánlat értékét.
(7) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül

a) a 2. mellékletben meghatározott kiadás,
b) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó

igazolásokat, dokumentumokat,
b) ha az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás,  illetve többcélú

kistérségi társulás, az érintett önkormányzat képviselõ-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak
a beruházás meg valósításáról  szóló határozata kivonatát,

c) ha az ügyfél nonprofit szervezet, a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
d) ha az ügyfél egyházi jogi személy, a felettes egyházi szerv vagy az egyházi fõhatóság által kiadott, az egyházi jogi

személy minõséget tanúsító okiratról  szóló igazolást,
e) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti mûködtetési és

fenntarthatósági tervet,
f) a 4.  § (2) bekezdése szerinti, teljes bizonyító erejû okiratba foglalt megállapodást,
g) ha a támogatás mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, az ügyfél által az adott

pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett mezõgazdasági célú csekély összegû (de
minimis) támogatásról  szóló nyilatkozatot.

A támogatásra vonatkozó speciális jogkövetkezmények

7.  § Ha a 4.  § (4) bekezdés b) pontjában megjelölt látogathatósági kötelezettséget az ügyfél nem teljesíti, akkor az ügyfél
a nem teljesített napok után naponként 10 000 forint visszafizetésére kötelezett.

Záró rendelkezés

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról,

c) a Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra  való alkalmazásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Értékeléshez

rendelhetõ pontszám

Szakmai
A természeti és történelmi tájkép
rehabilitációja, a pihenõhelyek létesítése vagy
felújítása együttesen jelenik meg
a fejlesztésben:
– Igen
– Nem

támogatási kérelem alapján

5
0

A telek zöldfelületének növelése, ha
a növekmény az eredeti terület
– több mint 50%-a
– 40,01% – 50%-a
– 30,01% – 40%-a
– 20,01% – 30%-a
– 10,01% – 20%-a
– legfeljebb 10%-a
– nem történik zöldfelület-növekedés

támogatási kérelem, tervezõi mûszaki leírás
és tervdokumentáció alapján

6
5
4
3
2
1
0

A fejlesztés által létrejött beruházás
látogathatósága megoldott:

– a hét minden napján
– hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad

vagy munkaszüneti napon vagy 
3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon

– hetente legalább 5 munkanapon

támogatási kérelem alapján

4
3

2
A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is
megtörténik a beruházás során:
– A támogatási kérelemben szereplõ összes

támogatható tevékenység keretében
meg valósuló fejlesztés teljes
akadálymentesítésére sor kerül.

– Nem az összes beruházás tekintetében kerül
sor teljes akadálymentesítésre, vagy nem
teljes akadálymentesítés történik

– Nem történik teljes vagy részleges
akadálymentesítés

támogatási kérelem alapján

5

3

0

Összesen 20
Horizontális

Támogatás igénybevételére jogosult
szervezetek partnerségben meg valósuló
fejlesztése:
– a fejlesztés partnerségben  valósul meg
– a fejlesztés összefogás nélkül  valósul meg

támogatási kérelem, együttmûködési
megállapodás

5
0

A fejlesztés komplexitása; a mûvelet több
célterületen  valósul meg:
– Igen
– Nem

támogatási kérelem alapján

5
0

A meg valósítás helye, több meg valósítási hely
esetén valamennyi meg valósítási hely

hátrányos helyzetû területen van 5
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Értékeléshez

rendelhetõ pontszám

A kérelemben foglalt fejlesztésnek helyt adó
(több meg valósítási hely esetén valamennyi)
település lakosságszáma:
– 500 fõ vagy alatti
– 501–1500 fõ
– 1501–2500 fõ
– 2501–5000 fõ

a támogatási kérelem benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH adatok alapján (a
települési lakosságszám több település
összefogásával meg valósuló fejlesztés
esetén összeadódik)

5
3
1
0

Összesen 20
Pénzügyi terv

Az ügyfél értékelése Bázis évre vonatkozóan
a felhalmozási kiadások aránya meghaladja

az 5%-ot
a 9%-ot

a 13%-ot

1
2
4

a saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot

a 9%-ot
a 13%-ot

1
2
4

Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek
fedezik-e a mûködési kiadásokat)

4

A beruházás befejezését követõ elsõ évre vonatkozóan
a felhalmozási kiadások aránya meghaladja

a 10%-ot
a 15%-ot

2
4

a saját bevételek aránya meghaladja
a 10%-ot
a 15%-ot

2
4

Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek
fedezik-e a mûködési kiadásokat)

4

Üzemeltetési vizsgálat Ha a személyi jellegû kifizetések
a bázisévhez képest a benyújtást követõ
negyedik évre 5% felett nõnek, akkor 
5 százalékpontonként a növekedésre 1 pont
adható, legfeljebb 6 pont.

6

Pénzügyi terv összesen 30
Mûködtetési és fenntarthatósági terv Fejlesztés összefoglaló 3

Helyzetelemzés 8
Fejlesztés bemutatása 27
Fejlesztés várható hatásai 12
Pénzügyi fenntarthatóság 8
Kockázatelemzés 12
Kommunikációs terv 5
Társadalmi felelõsségvállalás 5

Mûködtetési és fenntarthatósági terv összesen 80
Mindösszesen 150

2. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Elszámolható kiadások

1. A 3.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterületen elszámolható kiadások:
1.1. épület, építmény külsõ és belsõ felújításához kapcsolódó, alapterület-növekedéssel nem járó építési munkák,
1.2. fás szárú, lágy szárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
1.3. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák,
1.4. a 3. melléklet szerinti kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések.
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2. A 3.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célterületen elszámolható kiadások:
2.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása, meglévõk fejlesztésére,
2.2. fás szárú, lágy szárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, öntözõrendszer kiépítése, fejlesztése,
2.3. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák,
2.4. látvány térelemek beszerzése, meglévõk fejlesztése.

3. A 3.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületen elszámolható kiadások:
3.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása meglévõk fejlesztése,
3.2. nyomtatott kiadványok elkészítése és sokszorosítása,
3.3. tájékoztató táblák készítése és elhelyezése,
3.4. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák,
3.5. látvány térelemek beszerzése, meglévõk fejlesztése.

3. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Kiadásként elszámolható, az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés

A 3.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület esetében telekhatáron belüli,  illetve a fejlesztéssel érintett
telekkel szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások a következõk:
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint

egyéb berendezések kiépítése,
2. esõ- és szennyvízelvezetés saját derítõvel vagy hálózatra csatlakozással, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
3. földgáz, távhõvezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint és

egyéb berendezések kiépítése,
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése,
5. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése,
6. belsõ út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása,
7. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése,
8. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése

(melegvíz, fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználása céljából),
9. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról  szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 3.  §

g) pontjában meghatározott restaurálási feladatok ellátása.

4. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
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Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
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Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
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Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira
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B) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
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Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

C) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
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Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 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 támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vidéki munkahelyek létrehozása vagy
megõrzése érdekében a vidéki turizmusformákhoz kapcsolódó szálláshely- és szolgáltatásfejlesztéshez köthetõ
beruházásoknak és a beruházások marketingjének a támogatása.
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Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység: a falusi szállásadás nyújtására alkalmas településen

alkalomszerûen, látogatók részére nem egyéni vállalkozó magánszemély által
a) a helyi népmûvészeti, néprajzi, kézmûves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása,
b) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,
c) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása,
d) saját elõállítású népmûvészeti és kézmûves termékek értékesítése, 
amely nem foglalja magában a szálláshely-szolgáltatást,

2. falusi szálláshely: olyan szálláshely,
a) amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint

a mezõgazdasági hagyományok komplex módon – adott esetben a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt –
bemutatásra kerüljenek, és

b) amely – a Központi Statisztikai Hivatal 2009. január 1-jén hatályos adatai alapján – 5000 fõ alatti
településeken,  illetve a 100 fõ/km2 népsûrûség alatti területeken – a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapodásáról  szóló
2000. évi CXII. törvény 1/1. mellékletében nem szereplõ települések, valamint a természetes
gyógytényezõkrõl  szóló külön jogszabály alapján gyógyhellyé nyilvánított területek kivételével – található,

3. ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshely: a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs
szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés c) pont 2. alpontja szerinti
átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely,

4. turistaház: a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet 3.  § (2) bekezdés c) pont 3. alpontja szerinti átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely,

5. lovas turisztikai szolgáltatás: a lovas szolgáltató tevékenységrõl  szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben foglalt
rendelkezéseknek megfelelõ szolgáltató tevékenység,

6. nonprofit szervezet: az egyesülési jogról  szóló tör vény alapján létrehozott egyesület, valamint az a
a) társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és

a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet,
b) alapítvány,
c) közalapítvány,
d) nonprofit gazdasági társaság,
e) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet,
amelyet a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznú vagy kiemelkedõen
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vettek,

7. mezõgazdaságon belül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely nem független az ügyfél mezõgazdasági
tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettõl és mezõgazdasági hasznosítású
épületeitõl,

8. ügyfél: a 4. melléklet szerinti településen mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,
olyan önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett – a 4. melléklet
szerinti – település a tagja, továbbá a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nonprofit
szervezet,

9. kisléptékû infrastrukturális és rekreációs fejlesztés: a 2. melléklet szerinti fejlesztés,
10. rekreációs szolgáltatás: az aktív, szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó, az egészségmegõrzést célul kitûzõ

szolgáltatás,
11. teljes akadálymentesítés: ha az építmény mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás

nélkül használható,
12. részleges akadálymentesítés: ha a meglévõ építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ átalakítása 

kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható ideális volna, vagy
az építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek,
szabályoknak, az építményben lévõ szolgáltatások azonban így is hozzáférhetõek mindenki számára,
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13. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az a nem induló vállalkozás, amelynek saját tõkéje veszteség  miatt nem éri el
a jegyzett tõke felét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen
veszteség több mint egynegyede a megelõzõ beszámoló óta eltelt idõszak alatt keletkezett,

14. szálláshely: a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 22. pontjában ekként meghatározott fogalom,
15. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település,

16. beruházás befejezése: a beruházással meg valósított létesítmény üzembe helyezésének idõpontja,
17. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem

benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül jegyezték be, továbbá az egyéni vállalkozó,  illetve az õstermelõ, ha
a vállalkozói igazolvány,  illetve az õstermelõi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónapon belül került sor,

18. építmény: építési tevékenységgel létrehozott,  illetve késztermékként az építési helyszínre szállított,
– rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden
olyan helyhez kötött mûszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,  illetve azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre: az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerû és biztonságos
használatához, mûködéséhez, mûködtetéséhez szükséges alapvetõ mûszaki és technológiai berendezések is
(az építmény az épület és mûtárgy gyûjtõfogalma),

19. önkormányzati társulás: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16.  §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ társulás,

20. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi
CVII. törvény szerinti társulás.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló  144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.) 
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására támogatás
vehetõ igénybe az alábbi célterületeken:
a) a falusi turizmushoz kapcsolódó minõségi új falusi szálláshelyek kialakítása, már mûködõ falusi szálláshelyek

bõvítése, korszerûsítése, teljes vagy részleges akadálymentesítése,
b) a vidéki településeken az új, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshelyek és turistaházak kialakítása,

a már mûködõ ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshelyek és turistaházak bõvítése, korszerûsítése,
teljes vagy részleges akadálymentesítése,

c) minõségi és komplex szolgáltatások kiépítése, a már mûködõ szolgáltatások bõvítése, korszerûsítése, fejlesztése
és marketingje, a foglalkoztatást elõmozdító fejlesztés az alábbi területeken:
ca) alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
cb) lovas turisztikai szolgáltatás,
cc) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatás,
cd) horgászturisztikai szolgáltatás,
ce) borturisztikai szolgáltatás,

d) meglévõ önkormányzati üzemeltetésû közfürdõ fejlesztése.
(2) Támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint az ilyen értékek hozzáférhetõségét korlátozó

sportturisztikai tevékenység, így különösen terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás céljára, valamint az ügyfél
mezõgazdaságon belül végzett tevékenysége fejlesztéséhez nem vehetõ igénybe.
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A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen meg valósuló fejlesztésre nyújtható támogatás.
(3) Ha az ügyfél nonprofit szervezet, természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, legkésõbb a hiánypótlás

benyújtásakor a mûvelet meg valósulási helye szerinti településen lakóhellyel,  illetve székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkeznie. Ha a mûvelet több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi településen lakóhellyel,  illetve székhellyel 
vagy telephellyel kell rendelkeznie.

(4) A támogatás feltétele, hogy a támogatással meg valósítani kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek
a) alapterületének tulajdoni lapon feltüntetett nagysága a kérelem benyújtásakor új falusi szálláshely és telepített

sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új ifjúsági szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház
kialakítása esetén legalább 2000 m2,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor az ingatlan-nyilvántartásban közútként vagy magánútként bejegyzett útról
közvetlenül megközelíthetõ.

(5) A 3.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele,
hogy
a) a fejlesztés eredményeként a szálláshely megfeleljen a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának

részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet (a továb biak ban: Rendelet) I. melléklet 6/A. részében foglalt követelményeknek,

b) az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor az ügyfél rendelkezzen a Rendeletben elõírt engedéllyel,
c) a fejlesztéssel érintett ingatlanon nem mûködik más típusú szálláshely,
d) a fejlesztéssel érintett rész elkülönített legyen a saját használatú helyiségektõl,
e) a fejlesztés eredményeként (létrehozás, bõvítés, korszerûsítés) legalább 6 férõhely  valósuljon meg.

(6) A 3.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs
szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek meg fele lõen legalább 30 férõhelyes, legalább
„B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, „A” kategóriájú turistaház vagy engedélyezett ifjúsági
szálláshely támogatható.

(7) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt
a) a 3.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek legalább kétféle

szolgáltatást kínálni – amelybõl az egyik szolgáltatás más szolgáltatóval történõ megállapodás alapján is
nyújtható – az alábbiak közül:
aa) étkeztetés,
ab) szabadidõs sport vagy rekreációs szolgáltatás,
ac) vezetett túrázási lehetõség,
ad) természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása,

b) a 3.  § (1) bekezdés c) pont cb)–ce) alpontja szerinti célterületekre irányuló beruházás esetén az ügyfél által
meghatározott nyitvatartási idõben turisták által igénybe vehetõ üzletszerû szolgáltatást nyújtani,

c) a 3.  § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas
Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minõsítésû lovas szolgáltatást végezni,

d) a 3.  § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén horgász turisták számára
biztonságos és higiéniai helyiségekkel ellátott ingatlannal rendelkezni,

e) a képesítéshez kötött tevékenység végzése esetén a jogszabályokban elõírt képesítési követelményeknek általa
vagy munkavállalója, jogi személy esetében a személyesen közremûködõ tagja által eleget tenni,

f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben, és csatlakozni annak minõsítési vagy promóciós
rendszeréhez, így különösen területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék-,
nemzetközi védjegy- vagy minõsítési rendszerhez,

g) a 3.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége által elismert minõsítõk általi minõsítésnek megfelelõ szolgáltatást nyújtani.
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(8) Nem nyújtható támogatás nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.
(9) Induló vállalkozás esetében a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik – lezárt – teljes gazdasági évet

köve tõen kell vizsgálni, hogy nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül-e a vállalkozás.
(10) Az ügyfél az üzemeltetési idõszak idejére együttmûködési megállapodást köthet más, e rendelet szerint támogatásra

jogosult ügyfelekkel. Az együttmûködési megállapodásnak tartalmaznia kell az együttmûködés idõtartamát és
módját.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5.  § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, ezért mezõgazdasági
célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

(2) A támogatás ügyfelenként egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.

(3) A támogatás mértéke, ha az ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, az elszámolható kiadások 60%-a,
b) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi

társulás, nonprofit szervezet, az elszámolható kiadások 100%-a.
(4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az

1200 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(5) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül

a) építmény építése, felújítása, korszerûsítése,
b) a 3. mellékletben nem szereplõ, a szálláshelyek, szolgáltatások mûködését szolgáló berendezési tárgyak,

eszközök,
c) a kisléptékû infrastrukturális és rekreációs fejlesztés,
d) a horgászatturisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árnyékot adó, a helyi vízgazdálkodási és

talajadottságoknak megfelelõ fafajok telepítése,
e) a szolgáltatás mûködtetéséhez szükséges minõsítési eljárás díja,
f) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

(6) Nem számolható el kiadásként a 3. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésének költsége.
(7) Az (5) bekezdés b)–d) pontja szerinti kiadások önállóan nem, kizárólag az (5) bekezdés a) pontja szerinti kiadásokkal

együtt támogathatók.
(8) Nem vehetõ igénybe támogatás

a) termõföld és ingatlan vásárlására,
b) ingatlan bérleti díjára,
c) élõ állat vásárlására,
d) gondnoki lakásnak, az ügyfél által használt lakrész megépítésére, felújítására,  illetve ilyen lakáshoz, lakrészhez

eszköz, berendezés beszerzésére,
e) használt eszköz beszerzésére és beépítésére,
f) bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére,
g) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy sporteszköz beszerzésére,
h) a gépkatalógusban szereplõ tételek beszerzésére a 62-es gépcsoporthoz tartozó tételek kivételével,
i) az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplõ tételek beszerzésére,
j) konferenciaturizmusra,
k) rendezvényturizmusra,
l) infoterminálok, touch info pontok kialakítására,
m) utcanévtáblákra.

(9) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kiadás mértéke nem haladhatja meg az (5) bekezdés a) és c) pontja szerinti kiadás
30%-át.
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(10) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg
a) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételekre az építési normagyûjtemény szerinti referenciaárat,
b) ha a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján benyújtott és

kiválasztott ajánlat értékét.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó

igazolásokat, dokumentumokat,
b) ha az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás,  illetve többcélú

kistérségi társulás, az érintett önkormányzat képviselõ-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak
a beruházás meg valósításáról  szóló határozata kivonatát,

c) ha az ügyfél nonprofit szervezet, a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
d) az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett mezõgazdasági célú

csekély összegû támogatásról  szóló nyilatkozatot,
e) ha az ügyfél természetes személy, annak a hatósági igazolványnak a másolatát, amellyel igazolja lakóhelyét és

annak bejegyzésének idõpontját,
f) ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, akkor a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal (a továb biak ban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti üzleti 
tervet,

g) ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú
kistérségi társulás, nonprofit szervezet, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti mûködtetési és
fenntarthatósági tervet.

Záró rendelkezés

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

8.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról,

c) a Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra  való alkalmazásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Szakmai szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

Szakmai szempontok
A fejlesztés helyi, hagyományos
(településeken történelmi vagy
kulturális múlttal rendelkezõ)
mesterségek, természeti vagy kulturális
értékek bemutatására irányul:

a támogatási kérelem alapján

– Igen, a támogatási kérelemnek részét
képezi a fenti értékek közül legalább
két típus bemutatása

5

– Igen, a támogatási kérelemnek részét
képezi a fenti értékek közül egy típus
bemutatása

2

– Nem 0
A fejlesztés helyszínének kistérségében
van-e természeti, kulturális vagy egyéb
nemzetközi, országos vagy regionális
jelentõségû turisztikai vonzereje:

a támogatási kérelem alapján

– Igen, a támogatási kérelemnek részét
képezi egy nemzetközi vagy országos 
jelentõségû turisztikai vonzerõ
bemutatása

5

– Igen, a támogatási kérelemnek részét
képezi egy regionális jelentõségû
turisztikai vonzerõ bemutatása

2

– Az érintett településeken nincs
turisztikai vonzerõ

0

Az ügyfél az üzemeltetési idõszak alatt,
támogatásra jogosult szervezetek
együttmûködésével kívánja a fejlesztést 
mûködtetni:

együttmûködési megállapodás

– Igen 5
– Nem 0
Összesen: 15

Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámához képest
a foglalkoztatottak számának bõvítése
a fejlesztés hatására

a támogatási kérelem alapján

Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma (beleértve az
önfoglalkoztatást)
– 0–20 000 000 Ft/új munkahely 12
– 20 000 001–40 000 000 Ft/új

munkahely
8

– 40 000 001 Ft/új munkahely felett 4
– Nem hoz létre új munkahelyet 0
A beruházás befejezését követõ év
végén hátrányos helyzetû
munkavállalót

nyilatkozat

(– nõ
– 25 év alatti pályakezdõ fiatal,
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– fogyatékkal élõ,
– 40 évnél idõsebb, 2 vagy több 

10 éven aluli gyermeket nevelõ
munkavállaló,

– 10 éven aluli gyereket nevelõ
egyedülálló munkavállaló)
foglalkoztatását tervezi:

– Legalább két fõ hátrányos helyzetû
munkavállaló foglalkoztatását tervezi
(beleértve az önfoglalkoztatást)

4

– Legalább egy fõ hátrányos helyzetû
munkavállaló foglalkoztatását tervezi
(beleértve az önfoglalkoztatást)

2

– Hátrányos helyzetû munkavállaló
foglalkoztatását nem tervezi

0

A meg valósítás helye, több
meg valósítási hely esetén valamennyi
meg valósítási hely

hátrányos helyzetû területen van 2

Az összes fejlesztési helyhez tartozó
település állandó lakosainak száma:
– 1000 fõ vagy az alatti
– 1001–3000 fõ
– 3000 fõ feletti

2009. január 1-jén hatályos KSH adatok alapján 
(a települési lakosságszám több település
összefogásával meg valósuló fejlesztés esetén
összeadódik)

2
1
0

A beruházással érintett épületek
(kiszolgáló létesítmények) vagy
szolgáltatás akadálymentesítése is
megtörténik:

 a támogatási kérelem és tervdokumentáció alapján

– A támogatási kérelemben szereplõ
összes támogatható tevékenység
keretében meg valósuló fejlesztés
teljes akadálymentesítésére sor kerül

3

– Sor kerül akadálymentesítésre, de
nem az összes beruházás
tekintetében, vagy részleges
akadálymentesítés történik

1

– Nem történik teljes vagy részleges
akadálymentesítés

0

A fejlesztés hozzájárul a fejlesztés által
érintett – helyben élõ, dolgozó –
emberek környezetének,
életminõségének javításához:

a támogatási kérelem alapján

– Igen 2
– Nem 0
Összesen 25

Pénzügyi terv

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet esetén
Az ügyfél értékelése Bázisévre vonatkozóan:

Felhalmozási kiadások 4
Saját bevételek aránya 4
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek fedezik-e
a mûködési kiadásokat)

4

Beruházás befejezését követõ elsõ évre vonatkozóan:
Felhalmozási kiadások 4
Saját bevételek aránya 4
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek fedezik-e
a mûködési kiadásokat)

4

Üzemeltetési vizsgálat Ha a személyi jellegû kifizetések a bázisévhez képest
a benyújtást követõ negyedik évre a minimálisan elvárt 
szintet meghaladják, akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható, de legfeljebb 5 pont
adható.

6

Természetes személy esetén
Az ügyfél értékelése: Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai tevékenységbõl származó

árbevétel értéke eléri a
szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshelyfejlesztés
esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik)
a 600 000 Ft-ot
a 800 000 Ft-ot
az 1 millió Ft-ot
az 1,2 millió Ft-ot

2
3
4
6

falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén
(ha szálláshelyfejlesztés nem történik)
a 200 000 Ft-ot
a 400 000 Ft-ot
a 600 000 Ft-ot
a 800 000 Ft-ot

2
3
4
6

lovas-, bor-, erdei- és horgászturisztikai fejlesztés
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik)
a 600 000 Ft-ot
a 800 000 Ft-ot
az 1 millió Ft-ot
az 1,2 millió Ft-ot

2
3
4
6

Több szolgáltatás esetén a nagyobb összeghatárokat kell figye lembe
venni.

Kihasználtság vizsgálata:
szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshelyfejlesztés
esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik)
Ha az ügyfél által a bázisévben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott egy vendégszobára
(függetlenül a férõhelyek számától) esõ turisztikai
árbevétele eléri a
200 000 Ft-ot
250 000 Ft-ot
300 000 Ft-ot

2
4
6

falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén
(ha szálláshelyfejlesztés nem történik)
Ha az ügyfél által a bázisévben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele
a szolgáltatásból eléri a
20 000 Ft-ot
30 000 Ft-ot
40 000 Ft-ot

2
4
6

lovas-, bor-, erdei- és horgászturisztikai fejlesztés
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik)
Ha az ügyfél által a bázisévben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele
a turisztikai szolgáltató tevékenybõl eléri a
40 000 Ft-ot
60 000 Ft-ot
80 000 Ft-ot

2
4
6
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Több szolgáltatás esetén a nagyobb összeghatárokat kell figye lembe
venni.
Ha az ügyfél kihasználtsági mutatója (szezonális
üzemelés esetén 100 napos, egész éves üzemelés
esetén 300 napos üzemeléssel számolva a 100%-ot)
a fejlesztést megelõzõ két év átlagában
nem állapítható meg
10% felett van
15% felett van

0
1
3

Üzemeltetési vizsgálat Ha az ügyfél kihasználtsági mutatója a fejlesztést
követõ negyedik évben a bázisév (a fejlesztést
megelõzõ év) adatát
10%-kal haladja meg
20%-kal haladja meg
Induló vállalkozás esetében, ha a kihasználtság eléri a
10%-ot
15%-ot

1
3

1
3

Ha az ügyfélnek a benyújtást követõ 3 évben realizált
árbevétele növekményének az értéke (egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétele) a benyújtás évében tervezett (bázisév)
árbevételéhez képest eléri a támogatás
0,4-szeresét
0,6-szorosát

3
6

Ha az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a támogatási határozatot követõ
negyedik évben a bázisévhez képest
– szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshelyfejlesztés 
esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik) –
20%-kal nagyobb mértékben bõvül
40%-kal nagyobb mértékben bõvül
Induló vállalkozás esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot
az 1 600 000 Ft-ot

3
6

3
6

– falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik) –
20%-kal nagyobb mértékben bõvül
40%-kal nagyobb mértékben bõvül
Induló vállalkozás esetében, ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot
a 800 000 Ft-ot

3
6

3
6

– lovas-, bor-, erdei- és horgászturisztikai fejlesztés
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik) –
20%-kal nagyobb mértékben bõvül
40%-kal nagyobb mértékben bõvül
Induló vállalkozás esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot
az 1 600 000 Ft-ot

3
6

3
6

Több szolgáltatás esetén a nagyobb összeghatárokat kell figye lembe
venni.
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Mikro-, kis- és középvállalkozás esetén
Az ügyfél értékelése: Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai tevékenységbõl

az egy alkalmazottra jutó árbevétele (egyéni
vállalkozások esetében az adóalapba beszámított
árbevétel) meghaladja
a 3 millió forintot
a 4 millió forintot
az 5 millió forintot
a 6 millió forintot

2
3
4
6

Induló vállalkozás esetében a számítást a pályázat
évének és az azt követõ 2 év tervének az átlaga alapján
kell elvégezni.

Kihasználtság vizsgálata
Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshelyfejlesztés
esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik), ha az
ügyfél által a bázisévben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott egy vendégszobára
(függetlenül a férõhelyek számától) esõ turisztikai
árbevétele eléri a
200 000 Ft-ot
250 000 Ft-ot
300 000 Ft-ot

2
4
6

Falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén 
(ha szálláshelyfejlesztés nem történik), ha az ügyfél által 
a bázisévben a dokumentálható, bizonylatokkal
alátámasztott átlagos havi árbevétele a szolgáltatásból
eléri a
20 000 Ft-ot
30 000 Ft-ot
40 000 Ft-ot

2
4
6

Lovas-, bor-, erdei- és horgászturisztikai fejlesztés
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik), ha az
ügyfél által a bázisévben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele
a turisztikai szolgáltatásból eléri a
40 000 Ft-ot
60 000 Ft-ot
80 000 Ft-ot

2
4
6

Több szolgáltatás esetén a nagyobb összeghatárokat kell figye lembe
venni.
Ha az ügyfél kihasználtsági mutatója (szezonális
üzemelés esetén 100 napos, egész éves üzemelés
esetén 300 napos üzemeléssel számolva a 100%-ot)
a fejlesztést megelõzõ két év átlagában
nem állapítható meg
10% felett van
15% felett van

0
1
3

Üzemeltetési vizsgálat Ha az ügyfél kihasználtsági mutatója a fejlesztést
követõ negyedik évben a bázisév (a fejlesztési
megelõzõ év) adatát
10%-kal haladja meg
20%-kal haladja meg

1
3

Induló vállalkozás esetében ha a kihasználtság eléri a
10%-ot
15%-ot

1
3
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Ha az ügyfélnek a benyújtást követõ 3 évben realizált
árbevétele növekményének az értéke (egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétele) a benyújtás évében tervezett (bázisév)
árbevételéhez képest eléri a támogatás
0,4-szeresét
0,6-szorosát

3
6

Ha az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a támogatási határozatot követõ
negyedik évben a bázisévhez képest
– szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshelyfejlesztés 
esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is történik) –
20%-kal nagyobb mértékben bõvül
40%-kal nagyobb mértékben bõvül

3
6

Induló vállalkozás esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot
az 1 600 000 Ft-ot

3
6

– falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik) –
20%-kal nagyobb mértékben bõvül
40%-kal nagyobb mértékben bõvül

3
6

Induló vállalkozás esetében, ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot
a 800 000 Ft-ot

3
6

– lovas-, bor-, erdei- és horgászturisztikai fejlesztés
esetén (ha szálláshelyfejlesztés nem történik) –
20%-kal nagyobb mértékben bõvül
40%-kal nagyobb mértékben bõvül

3
6

Induló vállalkozás esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot
az 1 600 000 Ft-ot

3
6

Több szolgáltatás esetén a nagyobb összeghatárokat kell figye lembe
venni.

Pénzügyi terv összesen 30
Üzleti terv, mûködtetési és fenntarthatósági terv

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 2
Ügyfél bemutatása 6
Piacelemzés és értékesítés 16
Mûködési terv 15
Szervezet, emberi erõforrások 6
Tevékenység-fejlesztések bemutatása 25
Kommunikációs terv 5
Az ügyfél társadalmi felelõsségvállalása 5

Üzleti terv összesen 80
Mûködtetési és fenntarthatósági terv

Fejlesztés összefoglaló 3
Helyzetelemzés 8
Fejlesztés bemutatása 27
Fejlesztés várható hatásai 12
Pénzügyi fenntarthatóság 8
Kockázatelemzés 12
Kommunikációs terv 5
Társadalmi felelõsségvállalás 5
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Mûködtetési és fenntarthatósági terv
összesen

80

Mindösszesen 150

2. melléklet a 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kisléptékû infrastruktúra- és rekreációs fejlesztések

I. Ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések
Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások:

1. ivóvízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb
berendezések kiépítése,

2. esõ- és szennyvízelvezetés saját derítõvel vagy hálózatra csatlakozással, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése, egyedi
szennyvíztisztító kisberendezés kiépítése,

3. földgáz, távhõvezeték, geotermálenergia-vezeték bevezetése, továbbá a hozzá kapcsolódó berendezések kiépítése,
4. elektromos energiaellátó egyedi berendezés vagy hálózatra csatlakozás kiépítése,
5. szelektív hulladékgyûjtõk kiépítése,
6. vezetékes telefon- vagy internetcsatlakozási pont kiépítése,
7. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése,
8. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (melegvíz,

fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználása céljából),
9. parkoló, belsõ út kiépítése.

II. Ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó bel- vagy kültéri rekreációs fejlesztések:
1. Pihenõkert kerti bútorokkal,
2. Játéktér, -udvar kiépítése, használati térelemek beszerzése,
3. Sporttér, -udvar kiépítése,
4. Foglalkoztató, animációs, kézmûves, oktató-ismeretterjesztõ tér kiépítése,
5. Fürdõzésre vagy egészségmegõrzésre alkalmas tér kiépítése (legfeljebb 15x30 m nagyságú medence vízforgató

berendezéssel, szauna).

3. melléklet a 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kiadásként nem elszámolható eszközök

Vámtarifaszám Megnevezés

73084010 Bányatám vasból vagy acélból
84011000 Atomreaktor
84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
84013000 Nem sugárzó fûtõanyagelem/patron
84014000 Atomreaktor-alkatrész
84061000 Gõzturbina (víz- vagy más gõz üzemû) hajózáshoz
84068110 Gõzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
84068190 Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kiv. hajózásban és

a villamosenergia-termelésben használt)
84068211 Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamosenergia-termeléshez
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Vámtarifaszám Megnevezés

84068219 Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû,
villamosenergia-termeléshez

84068290 Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kiv. hajózásban és
a villamosenergia-termelésben használt)

84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
84069090 Más alkatrész gõzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
84071000 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús repülõgépmotor
84072110 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül

felszerelhetõ, max. 325 cm3

84072191 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû

84072199 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû

84072920 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ,
legfeljebb 200 kW teljesítményû

84072980 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ, több
mint 200 kW teljesítményû

84073100 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor,
legfeljebb 50 cm3

84073210 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 50 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

84073290 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 125 cm3-t 
meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

84073310 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 250 cm3-t 
meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

84073390 Más szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)

84073410 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

84073430 Használt szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor,
több mint 1000 cm3

84073491 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

84073499 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1500 cm3

84079010 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú

84079050 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú, ipari összeszerelésre

84079080 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, 
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

84079090 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel, 
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW
84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW, de

max. 50 kW
84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW, de max. 50 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW, de

max. 100 kW
84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
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Vámtarifaszám Megnevezés

84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW, de
max. 200 kW

84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW, de
max. 300 kW

84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW, de
max. 500 kW

84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW, de
max. 1000 kW

84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW, de
max. 5000 kW

84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW
84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes

mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
84082035 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett
84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10

alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84082055 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW, de

legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kiv.

a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban

használtak)
84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és

közúti forgalomban használtak)
84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve tengeri

hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089043 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089045 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089047 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089061 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089065 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089067 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089081 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
84089085 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kiv. vasúti

hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
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Vámtarifaszám Megnevezés

84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve
tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84091000 Alkatrész belsõ égésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású (dízel- vagy féldízel) motor alkatrésze
84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel
84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból

készültek)
84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel
84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros

gázturbina)
84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású 

vagy légcsavaros gázturbina)
84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kiv.

sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros

gázturbina)
84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
84119900 Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
84121000 Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
84131100 Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenõanyag-adagoló szivattyú
84798930 Mozgatható hajtású bányatám

Nem támogatható az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató,
tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalom körébe tartozó eszköz beszerzése.

4. melléklet a 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A kabai cukorgyár bezárásával érintett települések
Ártánd
Balmazújváros
Báránd
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Csorvás
Debrecen
Derecske
Dombegyház
Ebes
Esztár
Földes
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Füzesgyarmat
Gerendás
Gyula
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Karcag
Kétsoprony
Kevermes
Konyár
Mezõkovácsháza
Mikepércs
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyrábé
Orosháza
Pocsaj
Pusztaföldvár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szarvas
Szeghalom
Telekgerendás
Tépe
Tetétlen
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tótkomlós
Vésztõ

B) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
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Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
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Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
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Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira

C) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
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Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
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Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

D) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
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Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehetõ projekt 
kiegészítõ hitelrõl  szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ának a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehetõ projekt kiegészítõ hitelrõl  szóló
78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyhez a kérelem benyújtásakor mellékelték
a támogatási kérelem befogadását igazoló, Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) által
hozott végzés vagy a támogatási határozat másolatát, valamint egy olyan nyilatkozatot, amely tartalmazza
a mezõgazdasági vállalkozás:
a) adószámát/adóazonosító számát;
b) regisztrációs számát;
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c) arra vonatkozó kijelentését, hogy:
ca) nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt,
cb) köztartozása van/nincs,
cd) az elmúlt hároméves idõszakban ugyanilyen jogcímen ugyanezen elszámolható kiadásokra támogatást nem
kapott / kapott (Ft összegben),
ce) nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak,
cf) a támogatási kérelem befogadásáról  szóló, MVH által kiadott végzésben szereplõ befogadási dátum elõtt nem
kezdte el a beruházást,
cg) elfogadja a 7.  § (1)–(2) bekezdés szerinti eljárást.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(3) A nyilatkozat az MVH Központ által rendszeresített, valamint az MVH Központ és az MFB Zrt. honlapján közzétett
formanyomtatványon nyújtható be.”

2.  § Az R. 3.  § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hitel nem használható fel:]
„l) a támogatási kérelem befogadásáról  szóló végzésben szereplõ befogadási dátumot megelõzõen megkezdett
beruházáshoz.”

3.  § Az R. 6.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kedvezményes hitel támogatástartalmát az 1. számú melléklet szerint az MFB Zrt. számolja ki. Az MFB Zrt.
a hitelek támogatástartalmáról rendelkezésére álló adatokat refinanszírozás esetén a refinanszírozási
kölcsönszerzõdés, közvetlen hitel esetén a hitelszerzõdés megkötését követõ hónapban az MVH rendelkezésére
bocsátja. A támogatástartalom igazolás támogatási határozatonkénti megbontásban tartalmazza a teljes beruházás
összegét, az elszámolható kiadások nagyságát és a hitel támogatástartalmát.”

4.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. október 11. után
benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

(2) Az R. 7.  § (3) bekezdése, valamint a 2. számú melléklete hatályát veszti.
(3) Az 1–3.  §, valamint a (2) bekezdés e rendelet hatályba lépését követõ napon hatályát veszti, e bekezdés e rendelet

hatályba lépését követõ második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 154/2009. (XI. 6.) KE határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
 szóló 2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõ ter jesz tésére Kovácsics
Ferenc vezérõrnagyot 2009. november 1-jei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2009. október 21.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. október 27.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04153/2009.

A Kormány 1185/2009. (XI. 6.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
gazdálkodását érintõ egyes kérdésekrõl

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 12/B.  § (9) bekezdése alapján
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továb biak ban: KEKKH) számára elõ ze tesen
engedélyezi komplex egycsatornás központi okmány-elõállítás meg valósítására vonatkozó kötelezettség vállalását,
azzal, hogy a szerzõdés futamideje 8 év, a szerzõdés legmagasabb éves nettó jelenértéke 5 672 millió forint lehet.

2. A Kormány az Áht. 12/A.  § (6) bekezdése alapján a KEKKH számára elõ ze tesen engedélyezi a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM
rendelet szerinti fényvisszaverõ rendszámtáblák és holografikus regisztrációs matricák gyártása, utángyártása,
szállítása, logisztikai kezelése és a szállításhoz kapcsolódó elektronikus adatcsere lebonyolítása tárgyú közbeszerzési
eljárás megkezdését,  illetve az Áht. 12/B.  §-a alapján ezzel összefüggésben kötelezettség vállalását, azzal, hogy
a szerzõdés futamideje 5 év, a szerzõdés nettó jelenértéken számolt összértéke nem haladhatja meg az 5 500 millió
forintot.
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3. Az 1–2. pontban meghatározott kötelezettségek pénzügyi fedezetét a szerzõdés idõtartama alatt a KEKKH
költségvetésében kell tervezni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a
http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.




