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2010. augusztus 30., hétfõ

Tar ta lom jegy zék

233/2010. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet

A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat
megilletõ kiegészítõ támogatás igénylésének, megállapításának,
folyósításának, elszámolásának, ellenõrzésének rendjérõl szóló
170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem
lépésérõl 22678

11/2010. (VIII. 30.) VM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági
területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól  szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes
erdõtelepítési és erdõfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról 22679

12/2010. (VIII. 30.) VM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok
létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl  szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról 22684

13/2010. (VIII. 30.) VM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez kapcsolódó
benyújtási határidõk módosításáról 22685

220/2010. (VIII. 30.) KE 
határozat

Államtitkári kinevezésrõl 22691

221/2010. (VIII. 30.) KE 
határozat

Rendõr dandártábornoki kinevezésrõl 22691

222/2010. (VIII. 30.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 22692

72/2010. (VIII. 30.) ME
határozat

A regionális államigazgatási hivatalok vezetõinek felmentésérõl 22692

73/2010. (VIII. 30.) ME
határozat

A fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalok vezetõinek kinevezésérõl 22693
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 233/2010. (VIII. 30.) Korm. rendelete
a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megilletõ 
kiegészítõ támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának,
ellenõrzésének rendjérõl  szóló 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályba nem lépésérõl

A Kormány a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Nem lép hatályba a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megilletõ kiegészítõ
támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenõrzésének rendjérõl  szóló
170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1–12.  §-a és 15.  § (1) bekezdése.

2.  § A Korm. rendelet 15.  § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.”

3.  § (1) E rendelet 2010. augusztus 31-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól  szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdõtelepítési és erdõfelújítási támogatási
FVM rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában és 81.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94.  § b) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól  szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  § 9. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„9. támogatási idõszak: az ügyfél elsõ kifizetési kérelmének benyújtásától számított, a támogatási csoport alapján
legfeljebb az 5. melléklet szerinti idõszak;”

(2) Az R. 2.  § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„12. erdõrészlet: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 16.  § (6) bekezdésében meghatározott terület;”

(3) Az R. 2.  § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„16. erdõtelepítési engedély: az erdõtelepítési-kivitelezési tervnek az Evt. 44.  §-a szerint az erdészeti hatóság általi
jóváhagyásáról  szóló határozat;”

2.  § (1) Az R. 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az erdõtelepítési elsõ kivitel és az ápolás támogatásának mértékét, valamint a jövedelempótló támogatási idõszak
hosszát az egyes támogatási csoportokban az 5. melléklet tartalmazza. A támogatási csoportokba tartozó
célállománytípusokat az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 4.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az éves jövedelempótló támogatás mértékét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az egyes támogatási csoportokban elsõ kivitelre megállapított, minimális csemeteszám mértékét a 7. melléklet
tartalmazza.”

3.  § (1) Az R. 5.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:
b) az erdõrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri]
„bb) a 0,5 hektárt, amennyiben a létesítendõ erdõrészlet más, az Evt. 6.  §-a szerinti erdõterülettel közvetlenül határos,
és azzal az Evt. 16.  § (8) bekezdése szerint természetben összefüggõnek tekinthetõ, vagy attól legfeljebb egy,
az Evt. 4.  § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának megfelelõ terület vagy létesítmény választja el;”

(2) Az R. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõ az erdõtelepítést
a) a támogatási kérelem benyújtása elõtt nem,
b) a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig csak saját felelõsségére
kezdheti meg.”
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(3) Az R. 5.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatásra jogosult köteles:]
„b) a mûvelési ág változását bejelenteni a körzeti földhivatalnál a meg valósult erdõtelepítés Országos Erdõállomány
Adattáron történõ átvezetésérõl  szóló jogerõs határozattal, annak közlését követõ nyolc napon belül.”

4.  § (1) Az R. 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Kiegészítõ támogatás az alábbi tevékenységek elvégzésére adható, amennyiben az erdõtelepítési engedélyben
szerepel az adott tevékenység:
a) 10 fokot meghaladó lejtésû területen padka létesítése a talaj védelme céljából;
b) kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelõ állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából;
c) bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából.”

(2) Az R. 6.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kiegészítõ támogatás igénybevétele esetén a támogatásra jogosult köteles:]
„b) a 6.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján létesített kerítést vagy villanypásztort legkésõbb az erdõtelepítés
befejezését követõ öt év elteltével eltávolítani.”

(3) Az R. 6.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a terület elhelyezkedését egyedi blokktérképen ábrázolva;
b) a támogatás keretében létesítendõ padka, kerítés, villanypásztor, valamint bakhát pontos hosszának (bakhát
esetén területének) és elhelyezkedésének leírását, valamint részterület esetén az ezekkel érintett részterület határ-
vonalainak feltüntetését az egyedi blokktérképen;”

5.  § (1) Az R. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elsõ kivitel meg valósítása során a támogatásra jogosult köteles:
a) az elsõ kivitelt a kiadott engedélyben foglaltaknak megfelelõen, a 7. mellékletben meghatározott minimális
csemeteszámra vonatkozó elõírás teljesítésével, valamint az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás
figyelembevételével, az abban szereplõ mindennemû elõírás pontos betartásával végrehajtani;
b) az elsõ kivitelt legkésõbb a támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ második év május 15-éig
meg valósítani;
c) az elsõ kivitelt és az azt követõ esetleges elegyítéseket, pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal
meg valósítani;
d) a c) pont szerinti származási bizonyítványok egy másolati példányát legkésõbb a szaporítóanyag felhasználását
követõ elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig
a teljes támogatási idõszak alatt megõrizni.”

(2) Az R. 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az elsõ kivitel a támogatási határozatban szereplõ területen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
idõpontra csak részben  valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem
vonatkozásában megszûnik.”

6.  § (1) Az R. 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) nevében eljáró,
a tervezett erdõrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban:
MgSzH) erdészeti igazgatóságához – az MVH honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített
formanyomtatványon – kell benyújtani. Egy kérelmezõ egy benyújtási idõszakban csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be, az adott erdõrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához, a további
beérkezõ kérelmek elutasításra kerülnek.”

(2) Az R. 10.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak
a) 2010-ben
aa) május 1-tõl június 30-ig;
ab) szeptember 1-tõl szeptember 30-ig;
b) minden további évben május 1-tõl június 30-ig
tart.”
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(3) Az R. 10.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A támogatási kérelemre vonatkozó módosítási kérelmet az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon a területileg illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához kell benyújtani.”

(4) Az R. 10.  § a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Azon gazdálkodók, akik a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti idõszakban támogatási kérelmet nyújtottak be
az ab) alpont szerinti idõszakban új kérelmet nem adhatnak be.”

7.  § Az R. 11.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az erdõrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási
határozatokat.”

8.  § (1) Az R. 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az erdõtelepítés elsõ kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdõtelepítés  miatti jövedelemkiesés pótlásához
nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az elsõ kivitel elvégzését követõen akkor fizethetõ ki, ha a mûvelési ág
változás átvezetésérõl rendelkezõ jogerõs földhivatali határozat másolatát a támogatásra jogosult az elsõ kifizetési
kérelem benyújtását követõ év március 1-jéig benyújtja az erdõrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH
erdészeti igazgatóság részére.”

(2) Az R. 12.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az erdõtelepítés elsõ kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdõtelepítés  miatti jövedelemkiesés pótlásához
nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az elsõ kivitel elvégzését követõen akkor fizethetõ ki, ha a támogatásra
jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdõgazdálkodóként nyilvántartásba vette.”

(3) Az R. 12.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A meg valósítást követõ elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) az erdõrészletek határvonalainak vázrajzát, külsõ töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi Rendszerben
legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint
b) a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzõkönyvnek a készítõ és a kérelmezõ által aláírt másolati
példányát, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett
területeket külön koordinátalistával.”

9.  § Az R. 13.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, valamint az adott erdõrészlethez kapcsolódóan
megállapított támogatási jogosultság megszûnik, ha]
„a) a támogatásra jogosult a 7.  §-ban foglaltakat nem tartotta be, kivéve az erdõtelepítési engedélyben
meghatározott csemeteszámok mértékét, vagy”

10.  § Az R. 14.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a 3.  § (1) bekezdés alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 2. melléklet szerinti pontnál
alacsonyabb pontértékû célállománytípussal kerül meg valósításra, úgy az ügyfél az adott erdõrészletre esõ
ténylegesen meg valósított célállomány alaptámogatása után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult.
(2) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5.  § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem tartotta be,
úgy az adott erdõrészletre esõ alaptámogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.”

11.  § Az R. az e rendelet 1–3. mellékletével egészül ki.

12.  § Hatályát veszti az R. 2.  § 18. pontja, valamint 10.  § (4) bekezdése.

13.  § (1) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl  szóló
25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl és az ezzel összefüggõ átmeneti rendelkezések
megállapításáról  szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet] 1.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2004. május 31-éig telepített erdõkre megkötött erdõtelepítési támogatási szerzõdések vonatkozásában
a támogatás igénylése és mértékének megállapítása során az R. 105.  § (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjához 
tartozó táblázatokat, a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a 106.  §-ában foglaltakat kell figyelembe venni,
valamint az e rendelet 2.  §-ában meghatározottak szerint kell eljárni.”
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(2) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2.  § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A forráshiány  miatt elutasításra kerülõ támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal ismételten
benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány  miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell
a korábbi támogatási kérelem elutasításáról  szóló határozat másolatát.
(5) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplõ befejezett erdõtelepítésre vonatkozóan
az Országos Erdõállomány Adattárból adatot szolgáltat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) részére.”

(3) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A támogatás forrása a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû Nemzeti Erdõprogram
Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja elõirányzat-felhasználási keretszámlája.”

(4) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az erdészeti hatóság az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 50.  §-a alapján az erdõt törli az Országos Erdõállomány Adattárból, arról az MVH-t 15 napon belül
tájékoztatja.”

(5) Hatályát veszti a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2.  § (3) bekezdése.

14.  § (1) Az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról  szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet] 2.  § a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) erdõgazdálkodó: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 17–18.  § szerint – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban:
erdészeti hatóság) által – nyilvántartásba vett erdõgazdálkodó;
b) egyéves erdõfelújítás: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról  szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28.  § (2) bekezdése szerinti sikeres elsõ
erdõsítés;
c) befejezett erdõfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdõfelújítás, amit az erdészeti hatóság
az Evt. 52.  §-a szerint befejezettnek nyilvánít;”

(2) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2.  § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„f) erdõrészlet: az Evt. 16.  § (6) bekezdése szerint meghatározott fogalom;”

(3) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe a 2008. január 1-jét megelõzõen – az erdészeti hatóság által kiadott
engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdõfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdõ
természetes, illetõleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdõgazdálkodási tevékenységekre. Nem adható
támogatás a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
feltételeirõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet], valamint az erdõ-
gazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról  szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM
rendelet [a továbbiakban: 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján az erdõ természetes, illetõleg mesterséges
felújítása érdekében végzett, már korábban támogatott erdõgazdálkodási tevékenységekre.”

(4) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás kifizetéséhez szükséges évenkénti forrásokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) biztosítja. A támogatás forrása a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû
Nemzeti Erdõprogram, Erdõfelújítás determinációja elõirányzat-felhasználási keretszámlája.”

(5) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Erdõrészletenként, állományrészenként legfeljebb egyszer támogathatók a 4.  § (2) bekezdése szerinti
tevékenységek, amennyiben azok megfelelnek az Evt. és a Vhr. vonatkozó elõírásainak.”

(6) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 7.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A forráshiány  miatt elutasításra kerülõ támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal ismételten
benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány  miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell
a korábbi támogatási kérelem elutasításáról  szóló határozat másolatát.
(4) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplõ erdõgazdálkodási tevékenység keretében
elvégzett egyéves és befejezett erdõfelújításra vonatkozóan az Országos Erdõállomány Adattárból adatot szolgáltat
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.”

(7) Hatályát veszti a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2.  § e) pontja, valamint 7.  § (2) bekezdése.
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15.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

16.  § Az R. a következõ 18.  §-sal egészül ki:
„18.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes
erdõtelepítési és erdõfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról  szóló 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet
[a továbbiakban: 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet]
a) 3.  § (3) bekezdésével, 4.  § (2) bekezdésével, 5.  § (2) bekezdésével, 8.  § (1) bekezdésével, valamint 9–10.  §-ával
módosított rendelkezéseit a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben,
b) 2.  §-ával, 3.  § (1)–(2) bekezdésével, valamint 11.  §-ával módosított rendelkezéseit a 2010. május 1-jétõl június 30-ig
tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak tekintetében benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában megindult ügyekben
is alkalmazni kell.”

Dr. Fazekas Sándor  s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelethez
„5. melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

A B C D E F G

1. Támogatási csoport
Tölgy és

bükk

Egyéb
kemény
lombos

Egyéb lágy
lombos

Akác Nemes nyár Fenyõ

2. Jövedelempótló támogatási idõszak Év
3. 15 15 10 5 5 5
4. Elsõ kivitel euró/hektár
5. Tíz fokos és ez alatti lejtésû terület 1 721 1 291 1 148 1 090 1 177 853
6. Tíz fok feletti lejtésû terület 2 065 1 549 1 378 1 308 0 1 023
7. Ápolási költségek euró/hektár/év
8. Tíz fokos és ez alatti lejtésû terület 432 391 369 210 301 262
9. Tíz fok feletti lejtésû terület 519 469 443 252 0 314

”

2. melléklet a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelethez
„6. melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

A B C

1.
Gyepterületek (évente,
hektáronként, euróban)

Egyéb mezõgazdasági
terület (évente,

hektáronként, euróban)

2. Kiemelt jövedelempótló támogatás (a 2.  § 1. pontjában
foglaltak szerinti mezõgazdasági termelõ jogosult)

92 242

3. Alapszintû jövedelempótló támogatás (aki nem felel meg
a 2.  § 1. pontjában foglalt meghatározásnak)

57 150

”
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3. melléklet a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelethez
„7. melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

A B C D E F G

1. Megnevezés
Tölgy

és bükk

Egyéb
kemény
lombos

Egyéb
lágy lombos

Akác Nemes nyár Fenyõ

2. Minimális csemeteszám (db/ha) 8000 8000 4500 4500 600 8000

”

A vidékfejlesztési miniszter 12/2010. (VIII. 30.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához
és mûködéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló
59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  § 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1. elismerési okirat: a termelõi csoportokról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján az állami elismerésrõl,
valamint minõsített elismerésrõl kiadott határozat”

2.  § (1) Az R. 4.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem jogosult támogatásra]
„b) az a termelõi csoport, amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában meg valósuló, a termelõi
csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól  szóló
133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült, és a támogatási idõszak lejárta után a minõsített
elismerést nem szerezte meg.”

(2) Az R. 4.  § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Nem jogosult támogatásra]
„c) az a termelõi csoport, amelyre a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) e rendelet
alapján szándékosság  miatt jogerõs határozatban szankciót rótt ki.”

3.  § Az R. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet az MVH részére az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett 
formanyomtatványon évente szeptember 1. és 30. között lehet benyújtani. A formanyomtatvány az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) ügyfél-azonosítási adatok,
b) a termelõi csoport elõzõ évi árbevételére vonatkozó adatok,
c) a termelõi csoport tagjainak száma, a tagok neve, a tagok ügyfél-regisztrációs száma, valamint a tagok éves nettó
árbevétele.”
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4.  § Az R. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az elismerési okirat visszavonása esetén a termelõi csoport támogatási jogosultsága megszûnik, és a már
kifizetett tárgyévi támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(2) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy a termelõi csoport kifizetési – elsõ évben támogatási –
kérelmében igényelt támogatási összeg több mint három százalékkal túllépi a jogosultsági vizsgálat alapján
az MVH által megállapított összeget, úgy ez utóbbi összeg csökkentésre kerül. A csökkentés mértéke a fenti két összeg
különbözete. Nem alkalmazható támogatáscsökkentés, ha a termelõi csoport bizonyítani tudja, hogy a kérelmében
szereplõ igényelt támogatási összeg hibás kiszámításában vétlen.
(3) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a termékértékesítésbõl
származó termelési értéknél a támogatási idõszak alatt másodszor közöl a kérelmében legalább tíz százalékkal
nagyobb összeget, úgy az MVH adott évben nem fizet támogatást az igénylõ részére.”

5.  § Az R. 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10.  § Ez a rendelet
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 35. cikkének, és
b) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapí-
tásáról  szóló 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 31. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 13/2010. (VIII. 30.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevételéhez kapcsolódó benyújtási határidõk módosításáról

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 – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatási kérelmet 2011-tõl évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtat-
ványon. A formanyomtatványt az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni.”

2.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl  szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés r) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„r) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támoga-
tásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõ zetesen elismert helyi
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közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl 
 szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén
keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerzõdés keretein
belüli végrehajtását;”

(2) Az R1. 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-tõl évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített,
a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján
az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes
LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.”

(3) Az R1. 8.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági
és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-jétõl kezdõdõen évente
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén
elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.
(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási idõszakban benyújtott és támogatásban részesített
támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,
b) a 2009. január 10-ét követõen meghirdetésre kerülõ támogatási idõszakban benyújtott és támogatásban
részesített támogatási kérelmek vonatkozásában – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján az MVH és a LEADER
HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához,
az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.”

(4) Az R1. 9.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül,
hogy az ügyfél nem  valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül és az ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszûnik.”

3.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2) 2.  § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
 szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõ zetesen elismert helyi
közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl 
 szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén
keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerzõdés keretein
belüli végrehajtását;”

22686 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 137. szám



(2) Az R2 2.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„g) ügyfél: a 4. számú melléklet szerinti településen mûködõ, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról  szóló
törvénynek megfelelõen mûködõ elõtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás
megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba
veteti magát, és tevékenységét, amennyiben fõállású alkalmazottat nem foglalkoztat, fõállásban ekként végzi.”

(3) Az R2 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatási kérelmet a 4. számú melléklet szerinti településen meg valósuló fejlesztésre a 2.  § g) pontja szerinti
ügyfél nyújthat be.”

(4) Az R2 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-tõl évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített,
a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján
az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájához.”

(5) Az R2 8.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági
és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-jétõl kezdõdõen évente
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén
elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.
(2) Induló vállalkozás esetén az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolati példányát.
(3) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási idõszakban benyújtott és támogatásban részesített
támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,
b) a 2009. január 10-ét követõen meghirdetésre kerülõ támogatási idõszakban benyújtott és támogatásban
részesített támogatási kérelmek vonatkozásában – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján az MVH és a LEADER
HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához,
az MVH által rendszeresített, a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.”

(6) Az R2 9.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül,
hogy az ügyfél nem  valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül és az ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszûnik.”

(7) Hatályát veszti az R2 5.  § (2) bekezdése.

4.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeirõl  szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3) 8.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között
létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához
az MVH által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, vagy amennyiben 
annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül
2010. október 1-jétõl kezdõdõen évente:
a) január 1–31.,
b) április 1–30.,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 137. szám 22687



c) július 1–31.,
d) október 1–31.
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén
elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

(2) Az R3 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül,
hogy az ügyfél nem  valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül és az ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszûnik.”

5.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2.  § (1) bekezdés
o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„o) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
 szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõ zetesen elismert helyi
közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl 
 szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén
keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerzõdés keretein
belüli végrehajtását;”

(2) Az R4. 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-tõl évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített,
a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján
az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájához.”

(3) Az R4 8.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-jétõl kezdõdõen évente:
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén
elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.
(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási idõszakban benyújtott és támogatásban részesített
támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,
b) a 2009. január 10-ét követõen meghirdetésre kerülõ támogatási idõszakban benyújtott és támogatásban
részesített támogatási kérelmek vonatkozásában – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján az MVH és a LEADER
HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához,
az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.”

(4) Az R4 9.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül,
hogy az ügyfél nem  valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül és az ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszûnik.”
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6.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2.  § (1) bekezdés
r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„r) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
 szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõ zetesen elismert helyi
közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl 
 szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén
keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerzõdés keretein
belüli végrehajtását;”

(2) Az R5 2.  § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„u) ügyfél: természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat,
illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.  §-ában
meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi
személy;”

(3) Az R5 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-tõl évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített,
a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján
az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájához.”

(4) Az R5 6.  § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„f) vadászatra jogosult ügyfél esetén az MgSzH által kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idõtartama
alatt fennálló jogosultságáról  szóló határozat hiteles másolatát, ha az ügyfél természetes személy, a vadásztársaság
nyilatkozatát az ügyfél vadászati tagságáról;”

(5) Az R5 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton – a Törvény 16.  §-a, valamint 21.  §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között
létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához
az MVH által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, vagy amennyiben 
annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010.
október 1-jétõl kezdõdõen évente:
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1. és október 31. között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat
elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

(6) Az R5 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül,
hogy az ügyfél nem  valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül és az ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszûnik.”

7.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R6.) 2.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támoga-
tásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
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rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõ zetesen elismert helyi
közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl 
 szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén
keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerzõdés keretein
belüli végrehajtását;”

(2) Az R6. 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2011-tõl évente
március 1. és 31., valamint szeptember 1. és 30. között a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani – a Törvény 16.  §-a,
valamint 21.  §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – az illetékes
LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.”

(3) Az R6 11.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a pályázati felhívásban szereplõ értékelési szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem  valós
adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül és az ügyfél
támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszûnik.”

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 220/2010. (VIII. 30.) KE határozata
államtitkári kinevezésrõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény
52.  § (2) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére Gyõri Enikõt 2010. szeptember 1-jei hatállyal a Külügyminisztérium
államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 24.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02958/2010.

A köztársasági elnök 221/2010. (VIII. 30.) KE határozata
rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben a belügyminiszter elõterjesztésére Hajdú János
rend õr õrnagyot 2010. szeptember 1-jei hatállyal rend õr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. augusztus 24.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 25.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/03119/2010.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 137. szám 22691



A köztársasági elnök 222/2010. (VIII. 30.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény
2.  § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar–amerikai politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése terén végzett munkájáért

April H. Foley-nak, az Amerikai Egyesült Államok volt budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 24.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02714/2010.

A miniszterelnök 72/2010. (VIII. 30.) ME határozata
a regionális államigazgatási hivatalok vezetõinek felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény
74.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervérõl  szóló
318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a közigazgatási és igazságügyi miniszter
javaslatára

dr. Dombovári Ottót, a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõjét,
dr. Gelencsér Józsefet, a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõjét,
Hoffmanné dr. Németh Ildikót, a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõjét,
dr. Kerekes Editet, az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõjét,
dr. Németh Évát, a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõjét és
dr. Siket Juditot, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõjét

e munkakörébõl – 2010. augusztus 31-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 73/2020. (VIII. 30.) ME határozata
a fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalok vezetõinek kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény
74.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, valamint a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról  szóló 214/2010.
(VII. 9.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése alapján, a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára

Ágh Ernõnét a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Balás Istvánt a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Balogh Ibolyát a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Bércesi Ferencet a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Gulyás Imrét a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
Haszonicsné dr. Ádám Máriát Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala vezetõjévé,
dr. Józsa Veronika Máriát a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Kovács Miklósné dr. Molnár Ilonát a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Lukács Irént a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Nagy Zsuzsannát a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Nagylaki Csillát a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
Nagyné dr. László Editet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Neszményi Zsoltot a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Polner Eörsöt a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé,
dr. Sifter Rózsát a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé és
Tóthné dr. Menczel Zsuzsannát a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjévé

– 2010. szeptember 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor 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 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
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.
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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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