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III. Kormányrendeletek

A Kormány 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelete

a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló

válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekrõl

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közlekedéspolitikai,

repülõtér-biztonsági és repülésbiztonsági szempontok figyelembevételével, a visszautasított beszállás, valamint a légi járatok

törlése miatt az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében a következõket

rendeli el:

1. § (1) A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV Zrt.) stratégiailag

kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet menetrend szerinti járatainak leállása miatt a Magyar Állam kártalanítást és

segítséget nyújt az utasoknak az e rendeletben foglaltak szerint.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára nyújtandó kártalanítást és segítséget a Magyar Állam a MALÉV

Zrt. mint szakmai közremûködõ bevonásával, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletében kijelölt

közremûködõ szervezet (a továbbiakban: közremûködõ szervezet) útján biztosítja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez a Magyar Állam megbízza a MALÉV Zrt.-t az e rendelet szerinti feladatok

ellátásával, amellyel összefüggésben felmerülõ kiadások kifizetésére a közremûködõ szervezet útján, a MALÉV Zrt. által

biztosított bizonylatok alapján kerül sor.

2. § (1) A kártalanítás és segítségnyújtás azon utasok számára biztosítható, akik érvényes menetjegyüket a MALÉV Zrt.

menetrend szerinti járatainak leállását megelõzõen vásárolták meg, és

a) akiknek az érvényes MALÉV járatszámú menetrend szerinti járatokra szóló menetjegye a légitársaság üzemelése

beszüntetésének napján, valamint azt követõen 3 naptári napon belül biztosít jogot az utazásra; vagy

b) akik a MALÉV Zrt. menetrend szerinti járatának leállása napján vagy azt megelõzõen a célállomásra már elutaztak,

és a visszafelé útra 2012. február 29-ig érvényes MALÉV járatszámú menetrend szerinti járatokra szóló

menetjeggyel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igényeket 2012. március 31-ig lehet benyújtani.

3. § A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára az állami forrás terhére a 4. és 5. §-ban foglaltakat kell

biztosítani.

4. § Az utasok eredeti célállomásra történõ eljuttatása érdekében, a költségtakarékosság követelményének leginkább

megfelelõ módon a MALÉV Zrt.-nek

a) gondoskodnia kell a menetjegyek más járatra vagy járatokra történõ átfoglalásáról, vagy

b) alternatív közlekedési módok igénybevételét kell biztosítania, vagy az ezzel járó kiadásokat kell megtérítenie,

vagy

c) gondoskodnia kell az utasok elszállításáról.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára az alábbi ellátások szervezését és költségtérítését kell

biztosítani a MALÉV Zrt. hatályos utazási szerzõdésében foglalt feltételek szerint:

a) a várakozási idõvel ésszerû arányban étkezést és frissítõket;

b) szállodai elhelyezést, ha egy vagy több éjszakás ott tartózkodás szükséges;

c) szállítást a repülõtér és a szálláshely (hotel vagy egyéb) között.

(2) Az ellátásokon túl a 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára díjmentesen két telefonhívást, telex vagy

faxüzenet, vagy e-mail küldését kell biztosítani.
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6. § Ez a rendelet a térítésmentesen, vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhetõ csökkentett

viteldíjjal utazó utasokra, továbbá azokra az utasokra, akik a menetjegyüket a MALÉV törzsutas-programjában

kizárólag törzsutas pontért vásárolták meg, csak abban az esetben vonatkozik, ha a célállomásra már elutaztak, és

a visszafelé útra érvényes MALÉV járatszámú menetrend szerinti járatokra szóló olyan menetjeggyel rendelkeznek,

amely a MALÉV Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása napján és az azt követõ 3 napon belül biztosít jogot az

utazásra.

7. § Az e rendelet alapján teljesítendõ kifizetésekre, valamint az utasok szervezett módon történõ szállításához és az

üzemelés beszüntetése miatt az utasokról való gondoskodással kapcsolatban szükséges azonnali intézkedésekre

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XVII. Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 41. A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak

ellátása alcím biztosít fedezetet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2012. (I. 31.) NFM rendelete

egyes energiatermeléssel és energiaszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek

módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím és az 5. § (2) bekezdés tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím és az 5. § (2) bekezdés tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hõ

mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

1. § A nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisége

megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„a) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanács irányelv alkalmazásában a külön hõ- és villamosenergia-termelésre

vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról és a 2007/74/EK határozat hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2011. december 19-i 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat,”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. § A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek

nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete helyébe a

2. melléklet lép.

3. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

4. § A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, és 2012. február 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt

intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a

távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM

rendelet.
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5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. § E rendelet 1. alcíme és 1. melléklete a 2004/8/EK európai parlamenti és tanács irányelv alkalmazásában a külön hõ- és

villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról és a 2007/74/EK

határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. december 19-i 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

7. § E rendelet 3. alcíme és 3. melléklete az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában

megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 2/2012. (I. 31.) NFM rendelethez

Az R. 3. számú melléklet a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) A hatásfok-referenciaértékek

A külön történõ villamosenergia-termelés energiaigényének meghatározásához a következõ hatásfok-referenciaértékeket kell alkalmazni (15 °C környezeti hõmérséklet,

1,013 bar nyomás, 60% relatív páratartalom mellett):

A B C D E F G H I J K L M

Az építés éve
1996
és azt

megelõzõ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006–2011 2012–2015

1. A tüzelõanyag típusa

1.
SZILÁRD

Kõszén/koksz 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% 44,2%

Lignit/lignit
brikett

37,3% 38,1% 38,8% 39,4% 39,9% 40,3% 40,7% 41,1% 41,4% 41,6% 41,8% 41,8%

Tõzeg/tõzeg
brikett

36,5% 36,9% 37,2% 37,5% 37,8% 38,1% 38,4% 38,6% 38,8% 38,9% 39,0% 39,0%

Fa tüzelõanyagok 25,0% 26,3% 27,5% 28,5% 29,6% 30,4% 31,1% 31,7% 32,2% 32,6% 33,0% 33,0%

Mezõgazdasági
biomassza

20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 25,0%

Biológiai lebontású
háztartási hulladék

20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 25,0%

Nem megújuló
(háztartási és ipari)
hulladék

20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 25,0%

Olajpala 38,9% 38,9% 38,9% 28,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 39,0% 39,0%

2.
FOLYÉKONY

Olaj (gázolaj +
maradék olaj),
LPG

39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% 44,2%

Bio tüzelõanyagok 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% 44,2%

Biológiai lebontású
hulladék

20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 25,0%

Nem megújuló
hulladék

20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 25,0%
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A B C D E F G H I J K L M

Az építés éve
1996
és azt

megelõzõ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006–2011 2012–2015

3.
GÁZNEMÛ

Földgáz 50,0% 50,4% 50,8% 51,1% 51,4% 51,7% 51,9% 52,1% 52,3% 52,4% 52,5% 52,5%

Finomítói
gáz/hidrogén

39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% 44,2%

Biogáz 36,7% 37,5% 38,3% 39,0% 39,6% 40,1% 40,6% 41,0% 41,4% 41,7% 42,0% 42,0%

Kamragáz, kohógáz,
egyéb hulladék
gázok, hasznosított
hulladék hõ

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

A berendezésbe a tüzelõanyaggal bevitt energiát a tüzelõanyag fûtõértékével kell számítani. A berendezés építési éve az a naptári év, amelyben a berendezés megkezdte

a villamosenergia-termelést. Ha egy meglévõ kapcsoltenergia-termelõ berendezést felújítanak, és a felújítás beruházási költsége meghaladja egy új, hasonló berendezés

beruházási költségeinek ötven százalékát, az építés évének azt a naptári évet kell tekinteni, amelyben a felújított berendezés megkezdte a villamosenergia-termelést.

A hatásfok-referenciaértékek a kapcsoltenergia-termelõ egység építési évétõl számított tíz éven át érvényesek. A kapcsoltenergia-termelõ egység építési évét követõ

tizenegyedik évtõl kezdõdõen a tíz éves kapcsoltenergia-termelõ egységre alkalmazandó egységes hatásfok-referenciaértékeket kell alkalmazni. Ezek a hatásfok-referenciaértékek

egy évig érvényesek.

Ha egy kapcsoltenergia-termelõ berendezés tüzelõanyag-keverékkel üzemel, a külön termelésre vonatkozó hatásfok-referenciaértékeket a különbözõ tüzelõanyagok

energia-bevitelének arányában kell alkalmazni.”
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2. melléklet a 2/2012. (I. 31.) NFM rendelethez

„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítõ díjak

A B C D E F

Sor-
szám

Település Értékesítõ megnevezése Távhõszolgáltató megnevezése
Értékesítõi teljesítménydíj

eFt/MW/év
Értékesítõi hõdíj

Ft/GJ

1 Ajka Bakonyi Erõmû Zrt. Primer Ajkai Távhõszolgáltatási Kft. 7 286 2 238
2 Almásfüzitõ Füzitõ GM Energiatermelõ Kft. ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és

Szolgáltató Kft.
0 5 224

3 Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 4 947
4 Balatonfüred Consorg-Energo Kft. Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft. 0 5 224
5 Bokod Vértesi Erõmû Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 746 2 169
6 Bonyhád Dalkia Energia Zrt. Fûtõmû Kft. 0 3 998
7 Budaörs Dalkia Energia Zrt. BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Kft.
0 3 998

8 Budapest Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú
erõmû

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 4 565 1 357

9 Budapest Alpiq Csepel Kft. – kazán Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 585
10 Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi

Erõmû – 1117 Budapest, Budafoki út
52.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 3 946 3 763

11 Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti
Erõmû – 1184 Budapest, Nefelejcs
utca 2.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 3 345 3 364

12 Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû
– 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 3 574 3 847

13 Budapest Budapesti Rendõr-fõkapitányság Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 998
14 Budapest Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. Csepeli Hõszolgáltató Kft. 2 705 1 868
15 Budapest CHP-Erõmû Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224
16 Budapest Fõtáv–Komfort Kft. – 1141 Budapest,

Mogyoródi út 41–43.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 998

17 Budapest Fõtáv–Komfort Kft. – 1184 Budapest,
Lakatos utca 44/B.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

18 Budapest Fõtáv–Komfort Kft. – 1097 Budapest,
Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

19 Budapest Fõtáv–Komfort Kft. – 1142 Budapest,
Tatai út 95.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

20 Budapest Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 1 000
21 Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224
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A B C D E F

Sor-
szám

Település Értékesítõ megnevezése Távhõszolgáltató megnevezése
Értékesítõi teljesítménydíj

eFt/MW/év
Értékesítõi hõdíj

Ft/GJ

22 Budapest Magyar Telekom Nyrt. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 998
23 Budapest MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 4 389
24 Budapest Sinergy Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224
25 Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224
26 Csorna Csornai Kogenerációs Erõmû Kft. Csornai Hõszolgáltató Kft. 0 3 998
27 Debrecen Alföldi Nyomda Zrt. Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 0 3 420
28 Debrecen Debreceni Hõszolgáltató Szerviz,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 0 1 927

29 Debrecen Debreceni Hõszolgáltató Zrt. DotEnergo Energetikai és
Épületgépészeti Zrt.

6 412 2 973

30 Debrecen E.ON Energiatermelõ Kft. Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 3 982 4 210
31 Dorog Dorogi Erõmû Kft. Promtávhõ Kft. 14 190 2 381
32 Dunakeszi EETEK Holding Energiahatékonysági

Zrt.
TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

0 3 998

33 Dunaújváros Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hõszolgáltató Kft.

0 3 998

34 Dunaújváros Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ
Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hõszolgáltató Kft.

3 820 4 442

35 Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hõszolgáltató Kft.

5 000 3 111

36 Dunaújváros ISD Power Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-,
Hõszolgáltató Kft.

0 4 035

37 Eger EBT Energia Kft. Evat Zrt. 0 3 408
38 Eger Energo-Holding Kft. Evat Zrt. 0 3 408
39 Érd Dalkia Energia Zrt. Érdhõ Kft. 0 5 224
40 Esztergom Dorogi Erõmû Kft. Promtávhõ Kft. 14 190 2 381
41 Gödöllõ Dalkia Energia Zrt. Gödöllõi Távhõ Kft. 0 5 224
42 Gyöngyös Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös,

Mérges út
Városgondozási Zrt. 0 3 998

43 Gyöngyös Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös,
Olimpia út 8.

Városgondozási Zrt. 0 4 950

44 Gyõr Gyõri Erõmû Kft. Gyõri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208 3 601

45 Hajdúnánás Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft. 0 3 998
46 Hajdúszoboszló Dalkia Energia Zrt. Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. 0 3 998
47 Kaposvár E.ON Energiatermelõ Kft. Kaposvári Önkormányzati

Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt.
0 5 224

48 Kapuvár Zöld Láng Energetikai Szolgáltató Kapuvári Hõszolgáltató Kft. 0 3 998
49 Kazincbarcika Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft. Timpanon Kft. 1 881 4 099

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi11.szám
585



A B C D E F

Sor-
szám

Település Értékesítõ megnevezése Távhõszolgáltató megnevezése
Értékesítõi teljesítménydíj

eFt/MW/év
Értékesítõi hõdíj

Ft/GJ

50 Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Zrt. Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. 0 5 224
51 Kiskunhalas DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Halas Távhõ Kft. 0 5 224

52 Kiskunhalas Halas-T Kft. Halas Távhõ Kft. 0 5 224
53 Kisvárda Dalkia Energia Zrt. „VÁRDA-TÁVHÕ” Kisvárdai

Távhõszolgáltató Kft.
0 3 998

54 Komárom Komáromi Kogenerációs Erõmû Kft. Komáromi Távhõ Kft. 0 3 998
55 Körmend Thermo-Med Kft. RÉGIÓHÕ Regionális Hõszolgáltató

Kft.
0 3 998

56 Kõszeg Heat Invest Kft. Kõszegi Távhõszolgáltató Kft. 0 5 224
57 Mátészalka Dalkia Energia Zrt. Szalkatávhõ Kft. 0 3 998
58 Miskolc MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és

Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8
Miskolci Hõszolgáltató Kft. 0 5 150

59 Miskolc MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u.
17.

Miskolci Hõszolgáltató Kft. 0 5 084

60 Miskolc MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. Miskolci Hõszolgáltató Kft. 0 5 951
61 Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft. 0 5 224
62 Nagykõrös Perkons Kft. Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. 0 6 462
63 Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400

Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.
Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. 4 808 4 450

64 Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. –
Örökösföldi Erõmû – 4400
Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. 0 3 525

65 Oroszlány Vértesi Erõmû Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 841 1 520
66 Ózd Ózdi Erõmû Kft. Ózdi Távhõ Kft. 0 5 224
67 Paks Paksi Atomerõmû Zrt. Duna Center Therm Kft. 2 767 894
68 Pécs Pannon Hõerõmû Zrt. Pécsi Távfûtõ Kft. 5 470 3 313
69 Pétfürdõ Nitrogénmûvek Zrt. Pétkomm Kft. 4 080 1 800
70 Püspökladány KISERÕMÛ PLD Kft. Püspökladányi Városüzemeltetõ és

Vízszolgáltató Kft.
0 5 224

71 Salgótarján EETEK Holding Energiahatékonysági
Zrt.

TARJÁNHÕ-Szolgáltató-Elosztó Kft. 0 2 914

72 Salgótarján Perkons Tarján Kft. TARJÁNHÕ-Szolgáltató-Elosztó Kft. 0 6 348
73 Sárbogárd Perkons Kft. Cothec Kft. 0 5 565
74 Sárospatak Sinergy Kft. Patakhõ Energiaszolgáltató Nonprofit

Kft.
0 5 224

75 Sárvár Kiserõmû SRV 2005
Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhõ Kft. 0 3 998

76 Sárvár Rábahõ Kft. Sárvár Távhõ Kft. 0 4 950
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A B C D E F

Sor-
szám

Település Értékesítõ megnevezése Távhõszolgáltató megnevezése
Értékesítõi teljesítménydíj

eFt/MW/év
Értékesítõi hõdíj

Ft/GJ

77 Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Erzsébet Kórháza

Cothec Kft. 0 2 914

78 Siklós Perkons SKL Kft. Siklósi Távhõ Nonprofit Kft. 0 6 158
79 Sopron Dalkia Energia Zrt. Sopron Holding Zrt. 0 3 998
80 Sopron Soproni Erõmû Kft. Sopron Holding Zrt. 4 432 4 674
81 Százhalombatta Dunamenti Erõmû Zrt. SZÁKOM Százhalombattai

Kommunális Szolgáltató Kft.
2 679 3 126

82 Szeged ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erõs
János u. 1.

Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 4 950

83 Szeged ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged,
Temetõ u. 2.

Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

84 Szeged ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged,
Fûtõmû u. 1.

Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

85 Szeged Szegedi Vízmû Zrt. Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 1 000
86 Székesfehérvár Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. SZÉPHÕ Székesfehérvári

Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
4 740 4 508

87 Szekszárd Pannon-Kogen Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 3 998
88 Szentlõrinc Szentlõrinci Geotermia Zrt. Szentlõrinci Közüzemi Közhasznú

Nonprofit Kft.
0 2 564

89 Szigetszentmiklós Dalkia Energia Zrt. ARIES Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

0 3 998

90 Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelõ és
Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft. 0 2 859

91 Szolnok Dalkia Energia Zrt. ALFA-NOVA Kft. 0 3 998
92 Szombathely Szombathelyi Erõmû Zrt. Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. 0 5 224
93 Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 0 5 224
94 Tatabánya Kórházi Energia Központ Kft. –

Tatabánya Szent Borbála Kórház
Komtávhõ Zrt. 2 619 3 892

95 Tatabánya Tatabánya Erõmû Kft. Komtávhõ Zrt. 4 118 4 657
96 Tiszaújváros Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 10 263 3 937
97 Vác Dalkia Energia Zrt. Váci Távhõ Kft. 0 3 998
98 Vác GE Hungary Zrt. Váci Távhõ Kft. 0 3 998
99 Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHÕ Regionális Hõszolgáltató

Kft.
0 2 486

100 Veszprém Veszprém-Kogeneráció
Energiatermelõ Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.

0 5 769
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3. melléklet a 2/2012. (I. 31.) NFM rendelethez

A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A távhõszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos értéke

(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után

igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

1 Ajka PRIMER Ajkai Távhõszolgáltatási Kft. – 759

2 Ajka Bakonyi Erõmû Zrt. – 0

3 Algyõ Dalkia Energia Zrt. – 0

4 Almásfüzitõ ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és
Szolgáltató Kft.

– 2 580

4. a Füzitõ GM Energiatermelõ Kft. 1 226 –

5 Baj KOMTÁVHÕ ZRT. – 0

6 Baja Baja Energetika Kft. – 2 100

6. a Bajatechnik Kft. 949 –

7 Balatonfüred Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft. – 4 787

7. a Consorg-Energo Kft. 1 226 –

8 Berettyóújfalu Herpály-Team Építõipari és Szolgáltató
Kft.

– 1 165

9 Bokod Oroszlányi Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

– 954

10 Bonyhád FÛTÕMÛ KFT. – 2 246

11 Budaörs BTG Kft. – 714

12 Budapest Dalkia Energia Zrt. – 515

13 Budapest Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

– 1 068

13. a Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû –
1045 Budapest, Tó utca 7.

283 –

13. b Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi
Erõmû – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

250 –

13. c Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

0 –

13. d CHP-Erõmû Kft. 1 226 –
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A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos értéke

(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után

igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

13. e Fõtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli
út 17–19.

1 226 –

13. f Fõtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest,
Lakatos utca 44/B.

1 226 –

13. g Fõtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai
út 95.

1 226 –

13. h Green-R Energetikai Zrt. 1 226 –

13. i MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft. 391 –

13. j Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1 226 –

13. k Sinergy Kft. 1 226 –

14 Budapest Csepeli Hõszolgáltató Kft. – 0

15 Cegléd Dalkia Energia Zrt. – 3 219

16 Celldömölk Cellenergo Kft. – 1 810

17 Csongrád Csongrádi Közmû Szolgáltató Kft. – 118

18 Csorna Csornahõ Kft. – 8 625

19 Debrecen Debreceni Hõszolgáltató Zrt. – 2 432

20 Debrecen DotEnergo Energetikai és
Épületgépészeti Zrt.

– 0

21 Dombóvár Dalkia Energia Zrt. – 990

22 Dorog PROMTÁVHÕ SZOLGÁLTATÓ KFT. – 904

23 Dunakeszi Termidor Kft. – 1 195

24 Dunaújváros Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hõszolgáltató
Kft.

– 574

24. a Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft. 791 –

25 Eger EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

– 559

26 Érd ÉRDHÕ TÁVHÕSZOLGÁLTATÓ KFT. – 1 062

26. a Dalkia Energia Zrt. 1 226 –

27 Esztergom PROMTÁVHÕ SZOLGÁLTATÓ KFT. – 686

28 Gödöllõ Gödöllõi Távhõszolgáltató Kft. – 2 775

28. a Dalkia Energia Zrt. 1 226 –

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi11.szám
589



A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos értéke

(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után

igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

29 Gyöngyös Városgondozási Zrt. – 716

30 Gyõr Gyõri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.

– 1 404

31 Hajdúböszörmény Debreceni Hõszolgáltató Zrt. – 0

32 Hajdúnánás Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft. – 1 012

33 Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. – 3 834

34 Hódmezõvásárhely Hódmezõvásárhelyi Vagyonkezelõ Zrt. – 2 106

35 Inota Várpalotai Közüzemi Kft. – 0

36 Kaposvár Kaposvári Vagyonkezelõ Zrt. – 1 660

36. a E.ON Energiatermelõ Kft. 1 226 –

37 Kapuvár Kapuvári Hõszolgáltató Kft. – 935

38 Kazincbarcika TIMPANON Kft. – 1 487

38. a Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft. 336 –

39 Kecskemét Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft. – 2 224

40 Keszthely Keszthelyi Városüzemeltetõ
Egyszemélyes Nonprofit Kft.

– 3 236

41 Kiskunfélegyháza Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. – 2 619

41. a Dalkia Energia Zrt. 1 226 –

42 Kiskunhalas Halas Távhõ Kft. – 477

42. a Halas-T Kft. 1 226 –

42. b DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

1 226 –

43 Kisvárda Várda-Távhõ Kisvárda-i Távhõszolgáltató
Kft.

– 457

44 Komárom Komáromi Távhõ Kft. – 3 065

45 Komló Komlói Fûtõerõmû Zrt. – 3 529

46 Körmend Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft. – 107

47 Kõszeg Kõszegi Távhõ Kft. – 1 585

47. a Heat Invest Kft. 1 226 –

48 Makó Makói Kommunális Nonprofit Kft. – 0

49 Mátészalka Mátészalkai Távhõszolgáltató Kft. – 349
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A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos értéke

(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után

igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

50 Mezõhegyes Mezõhegyesi Távhõszolgáltató Nonprofit
Kft.

– 0

51 Miskolc MIHÕ Kft. – 2 161

51. a MIFÛ Kft. – Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9
és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

1 152 –

51. b MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17. 1 087 –

51. c MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. 1 953 –

52 Mohács MOHÁCS-HÕ KFT. – 1 261

53 Mór MÓRHÕ Kft. – 1 953

54 Mosonmagyaróvár VÜF Kft. Távhõszolgáltatási Üzemegység – 3 431

54. a MESZ Mosonmagyaróvár Kft. 1 226 –

55 Nagyatád Dalkia Energia Zrt. – 1 274

56 Nagykõrös Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. – 2 104

56. a Perkons Kft. 2 464 –

57 Nyergesújfalu DISTHERM KFT. – 1 322

58 Nyírbátor NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI
KKH.NONPROFIT KFT.

– 2 587

59 Nyíregyháza NYÍRTÁVHÕ Nyíregyházi
Távhõszolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

– 2 291

59. a E.ON Energiatermelõ Kft. – Örökösföldi
Erõmû – 4400 Nyíregyháza, Belter.
hrsz. 2843/6

0 –

59. b E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400
Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

1 152 –

60 Nyíregyháza Energocoop Kft. – 0

61 Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

– 0

62 Ózd Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. – 2 744

62. a Ózdi Erõmû Kft. 1 226 –

63 Paks Duna Center Therm Kft. – 566

64 Pécs PÉTÁV – 1 371
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A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos értéke

(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után

igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

65 Pétfürdõ PÉTKOMM Kft. – 1 927

66 Pornóapáti Távhõ és Közmûszolgáltató Szövetkezet – 0

67 Putnok Városi Kommunális Gondnokság – 3 141

68 Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltetõ és
Vízszolgáltató Kft.

– 5 357

68. a KISERÕMÛ PLD Kft. 1 226 –

69 Salgótarján Tarjánhõ Kft. – 4 890

69. a Perkons Tarján Kft. 2 350 –

70 Sárbogárd Cothec Kft. – 11 179

70. a Perkons Kft. 1 567 –

71 Sárospatak Patakhõ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. – 2 244

71. a Sinergy Kft. 1 226 –

72 Sárvár Sárvár Távhõ Hõtermelõ és Szolgáltató
Kft.

– 0

73 Sátoraljaújhely Cothec Kft. – 1 742

74 Siklós SIKLÓSI TÁVHÕ NONPROFIT KFT. – 1 266

74. a Perkons SKL Kft. 2 161 –

75 Siófok Termofok Kft. – 3 190

76 Sopron SOPRON HOLDING Vagyonkezelõ Zrt. – 1 713

77 Sopron Soproni Erõmû Kft. – 0

78 Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Kft. – 0

79 Százhalombatta Szákom Kft. – 0

80 Szeged Szegedi Hõszolgáltató Kft. – 1 446

81 Székesfehérvár Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hõszolgáltató Zrt.

– 568

81. a Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 1 217 –

82 Szekszárd ALFA-NOVA Kft. – 1 291

83 Szentendre Városi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

– 0

84 Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. – 0

85 Szentgotthárd Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft. – 1 267
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A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos értéke

(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után

igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

86 Szentlõrinc Szentlõrinci Közüzemi Közhasznú
Nonprofit Kft.

– 0

87 Szigetszentmiklós ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

– 1 312

88 Szigetvár Szigetvári Távhõ Szolgáltató Kft. – 1 339

89 Szolnok ALFA-NOVA Kft. – 996

90 Szombathely Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. – 3 139

90. a Szombathelyi Erõmû Zrt. 1 226 –

91 Tapolca Városgazdálkodási Kft. – 1 577

91. a Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft. 1 226 –

92 Tata Tatai Távhõszolgáltató Kft. – 0

93 Tatabánya KOMTÁVHÕ ZRT. – 1 809

93. a Tatabánya Erõmû Kft. 1 102 –

94 Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. – 1 410

94. a Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. 1 226 –

95 Tiszavasvári ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. – 0

96 Vác Váci Távhõ Kft. – 847

97 Várpalota Várpalotai Közüzemi Kft. – 1 241

98 Vasvár Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft. – 1 888

99 Veresegyház Veresegyház Városi Önkormányzat
Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet

– 0

100 Veszprém „VKSZ” Zrt. – 1 442

100. a Veszprém-Kogeneráció Energiatermelõ
Zrt.

1 772 –

101 Záhony Hõtáv Kft. – 354

102 Zirc Dalkia Energia Zrt. – 0
”
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A vidékfejlesztési miniszter 3/2012. (I. 31.) VM rendelete

az egyes agrártámogatási miniszteri 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) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére

vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltatás: a Program célkitûzéseihez viszonyított elõrehaladás, hatékonyság és eredményesség mérése

érdekében az ügyfelek általános gazdálkodási adatainak, valamint az általuk megvalósított mûveletek pénzügyi

és fizikai megvalósítására vonatkozó monitoring indikátor adatok jelentése;

2. indikátor: a Program keretében támogatott mûvelettel elérendõ célkitûzések, valamint a célkitûzésekhez

viszonyított elõrehaladás, hatékonyság és eredményesség mérésére szolgáló pénzügyi, fizikai, logikai mutatók és

szöveges értékelés;

3. mûködtetési kötelezettség: a támogatott mûvelet, a mûvelet támogatása igénybevételének feltételeire irányadó

jogszabályok által meghatározott idõtartamra elõírt rendeltetésszerû használat, üzemeltetési kötelezettség;

4. fenntartási kötelezettség: a támogatott mûvelet, a mûvelet támogatása igénybevételének feltételeire irányadó

jogszabályok által meghatározott idõtartamra elõírt fenntartási, megtartási kötelezettség;

5. KR dokumentum: az adatszolgáltatás adatait és beadásának idejét tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az ügyfélkapu értesítési tárhelyén keresztül

küld meg az adatszolgáltatást teljesítõ személy számára;

6. technikai közremûködõ: a megyei Kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervének munkatársa, a megyei

Kormányhivatal kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal falugazdász munkatársa, a Magyar

Agrárkamara agrárkamarai tanácsadója vagy a Területi Szaktanácsadási Központokkal munkavégzésre irányuló

jogviszonyban álló, a szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti

engedéllyel rendelkezõ szaktanácsadó, vagy a LEADER HACS-csal, valamint ÚMVP Képzõ Szervezettel

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az ügyfelek részére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

kapcsán kizárólag technikai segítséget nyújtó személy.”

2. § (1) Az R. 3. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(7) Az ügyfélnek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie.

Az elektronikus adatszolgáltatás technikai feltételeit az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások

igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) Korm. rendelet

2. § (1)–(4) bekezdései és a 3. §-a szabályozzák. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján

található elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy

a kormányzati portálon keresztül érhetõ el.

(8) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja

jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (9) bekezdés szerinti igazolását követõen – saját

ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél adatszolgáltatásának benyújtására. Az adatszolgáltatási

kötelezettség teljesítését megelõzõen a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezõgazdasági

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) regisztráltatnia kell magát és az

eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz.

(9) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell

meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon jogcímeket és kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
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(10) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történõ benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell

nyújtani a MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésõbb a meghatalmazásban

szereplõ eljárási cselekmény elvégzését megelõzõen húsz nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye

szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenõrzését

követõen – nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának

feltétele – az elõzetesen – postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.”

(2) Az R. 3. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A meghatalmazott útján történõ adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja,

a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhetõ adatszolgáltatás két példányban történõ

kinyomtatása, a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi

aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti,

hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy

nyilatkozat egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megõrizni és azt az MVH felhívására

a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.”

3. § Az R. 3. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A Program és az Európai Unió Bizottsága által kiadott Közös Monitoring és Értékelési Keretrendszer által

meghatározott eredmény- és hatásindikátorok esetében az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét az IH

megkeresésére idõszakosan, elõre megjelentetett IH közlemény alapján – az EU Bizottság útmutatóiban javasolt

adatgyûjtési módszerek szerint – teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez az IH honlapján Közleményt tesz közzé.”

4. § Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítésekor a technikai közremûködõ kizárólag az ügyfél

helyett és nevében járhat el. A technikai közremûködõ igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az

MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésrõl szóló nyomtatványt az adatszolgáltatás teljesítésével egyidejûleg kell –

elektronikusan, valamint postai úton, vagy személyesen – az MVH-nak benyújtani, valamint papíralapon, az ügyfél és

a technikai közremûködõ által aláírt formában is meg kell õrizni. Bejelentés hiányában a technikai közremûködõ

eljárása érvénytelen.

(2) A technikai közremûködõ útján történõ adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja,

a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhetõ adatszolgáltatás két példányban történõ

kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai

közremûködõ általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt

nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott

dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a technikai közremûködést ellátó szervezet, másik példányát az ügyfél

köteles megõrizni és azt az MVH felhívására a technikai közremûködést ellátó szervezet vagy az ügyfél köteles

bemutatni.

(3) A technikai közremûködés megszüntetését az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél és a technikai

közremûködést ellátó szervezet köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentésérõl szóló nyomtatványt

a technikai közremûködést ellátó szervezetnek elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek pedig –

aláírásával ellátva – postai úton kell megküldenie az MVH ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei

kirendeltségére. Bejelentés hiányában a technikai közremûködés megszüntetése érvénytelen.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a technikai közremûködõk részére a korábbi években adott

meghatalmazásokat az MVH egységesen, lejárt meghatalmazásként kezeli.”

5. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél köteles

a) a támogatási határozat jogerõre emelkedését vagy a szerzõdés megkötését követõ év február 13. és március 12.

közötti idõszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a mûvelet megvalósításának végére

a támogatással elérni kívánt eredmények adataira,

b) a mûvelet megvalósításának idõszakában évente február 13. és március 12. között a mûvelet megvalósításának

hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,
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c) a mûvelet befejezését követõen az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követõ év február 13. és március 12.

közötti idõszakban a mûvelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredményekre

vonatkozó záró adatokra, és

d) jogszabályban elõírt fenntartási kötelezettség, illetve mûködtetési kötelezettség ideje alatt évente február 13. és

március 12. között a fenntartási adatokra

vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.”

6. § Az R. Melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § Hatályát veszti az R. 4. § (2) és (3) bekezdése.

8. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások

részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „2012-tõl” szövegrész helyébe

a „2013-tól” szöveg lép.

9. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások

részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „február 1. és február 28.”

szövegrész helyébe a „szeptember 1. és szeptember 30.” szöveg lép.

10. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ

támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „február 1. és február

28.” szövegrész helyébe a „szeptember 1. és szeptember 30.” szöveg lép.

11. § A cukorrépa-termelõk 2011. évi nemzeti kiegészítõ támogatásáról szóló 40/2011. (V. 26.) VM rendelet

3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú,

Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla. E jogcím finanszírozására a 2011.

és a 2012. évben összesen legfeljebb 1980 millió forint használható fel, a 2012-ben rendelkezésre álló keret pontos

összegét 2012. február 15-éig a miniszter közleményben határozza meg. A keret túligénylése esetén a Mezõgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.”

12. § A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet 4. mellékletének 46.

sorában az „Arnót” szövegrész helyébe az „Aggtelek”szöveg lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 3/2012. (I. 31.) VM rendelethez

„Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerzõdés alapján

a komplex tájékoztatási tevékenység, a gazdálkodói információs szolgálat fenntartására igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– tanácsadást igénybevevõkre (nem, kor) vonatkozó adatok,

– a tanácsadás idõtartamára vonatkozó adatok,

– a tevékenység tartalmára vonatkozó adatok,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a gazdaság mérete (Európai Méretegység szerint),

– a mûvelt mezõgazdasági terület kapcsolódása a Gazdaságátadás intézkedéshez,

– az intézkedés keretében átvett mezõgazdasági terület legjellemzõbb ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatási jogcím keretében átvett mezõgazdasági területen folytatott termelési mód besorolása

(hagyományos, ökológiai),

– a projekt összes kiadása és megbontása a megvalósított beruházás típusa szerint,

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

3. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a gazdaság mérete (Európai Méretegység szerint),

– a mûvelt mezõgazdasági terület kapcsolódása a Gazdaságátadás intézkedéshez,

– az intézkedés keretében átvett mezõgazdasági terület legjellemzõbb ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatási jogcím keretében átvett mezõgazdasági területen folytatott termelési mód besorolása

(hagyományos, ökológiai),

– a projekt összes kiadása és megbontása a megvalósított beruházás típusa szerint,

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

4. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó

támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (mezõgazdasági munkavállaló, illetve gazdálkodó),

– a támogatási jogcím keretében átadandó/átadott terület nagysága,

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

5. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatásban részesülõ ügyfél tevékenységi ágazata (mezõgazdaság, kertészet, erdészet),

– az igénybe vett tanácsadás típusa mezõgazdasági, kertészeti, valamint erdészeti szak-témakörönkénti

bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél évenként kapott közvetlen kifizetései összegének nagyságrendi besorolása,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).
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6. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe

vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint

[kedvezõtlen adottságú terület (a továbbiakban: KAT), Natura 2000 terület, a vízvédelmi politika terén a közösségi

fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

(a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá tartozó terület],

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása,

– a támogatott gépek felsorolása.

7. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott

támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett

támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott mezõgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),

– GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület besorolása

(KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület, egyéb

terület),

– a támogatott beruházás technikai adatai (teljesítmény, fajlagos energiafelhasználás),

– új, felújított kapacitásra vonatkozó adatok,

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása (gép, épület,

technológia),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes, kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

8. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

8.1. Üzemi létesítmény fejlesztése esetén:

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– termelési terület nagysága termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint

(a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

hatálya alá tartozó terület),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza, illetve tevékenységi formája [pl. önkormányzat, vízgazdálkodási

társulat, TCS, termelõ és értékesítõ szervezet (a továbbiakban: TÉSZ)],

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– öntözött terület nagysága (terület-típus és alkalmazott technológia szerint),

– a beruházás típusa (gépbeszerzés, épület, technológia).

8.2. Közösségi létesítmény fejlesztése esetén:

– a támogatás alapjául szolgáló földterület típusa (mezõgazdasági gazdálkodást szolgáló terület, erdõterület

szerinti bontásban),

– belvízcsatornák hossza,
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– belvíztõl mentesített terület nagysága,

– víztározók száma, területe,

– meliorált út hossza,

– tereprendezéssel érintett terület nagysága,

– öntözött terület nagysága,

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.

9. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló

energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.)

FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint

(a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

hatálya alá tartozó terület),

– az elõállított megújuló energia mennyisége,

– biomassza felhasználására vonatkozó adatok,

– a támogatott intézkedés keretében beépített összteljesítmény,

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

10. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében igénybe vett

támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatott gépek felsorolása,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása.

11. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott mezõgazdasági ágazat típusa szerinti besorolás (ökológiai, illetve hagyományos),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása.
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12. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– meglévõ és új biogáztelep kapacitása,

– keletkezõ trágyamennyiség szilárd- és hígfázis,

– keletkezõ szilárd- és hígfázis elhelyezésére szolgáló tárolókapacitás,

– az állattartó telep átlagos állatlétszáma, kapacitása a támogatott beruházás, megvalósítása elõtt, illetve után,

– saját és egyéb jogon használt területbõl nitrátérzékeny területrészre vonatkozó adat,

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.

13. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû ültetvények létesítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás mezõgazdasági ágazat típus szerinti besorolása (hagyományos, illetve

ökológiai),

– GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület

szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatott ültetvény telepítésre, korszerûsítésre vonatkozó pénzügyi adatok (összes kiadás, igényelt,

jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– ültetvény mérete fafaj szerinti bontásban,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása.

14. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez

nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe

vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület

szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv hatálya alá tartozó terület),

– az elõállított biomassza mennyiségére és felhasználási módjára vonatkozó adatok fajonkénti bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (állami, természetes személy, jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– az ültetvény mérete fajonkénti bontásban,
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– a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

– a támogatott ügyfél birtok jellegére vonatkozó adat.

15. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület

szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv hatálya alá tartozó terület),

– az elõállított biomassza mennyiségére és felhasználási módjára vonatkozó adatok fajonkénti bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (állami, természetes személy, jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

– a támogatott ügyfél birtok jellegére vonatkozó adat.

16. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

16.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ

idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezõgazdasági

termékek értékesítésébõl és a támogatást mezõgazdasági termelõ ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület

szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv hatálya alá tartozó terület),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg)

beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,

– a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,

– támogatott célterületek,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.

16.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ

idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott

mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a támogatott tevékenység jellemzõ típusa (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés),

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,

– a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg)

beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,

– támogatott célterületek,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.
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17. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott TCS elismerésének éve,

– a támogatott TCS összes forgalma,

– a támogatott TCS legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– tagok száma.

18. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II.

intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatásban részesülõ ügyfél gazdálkodási tevékenysége (mezõgazdaság, élelmiszeripar, erdõgazdálkodás),

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a képzés típusa (kötelezõ vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),

– a tanfolyamok száma (kötelezõ vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),

– a képzésben részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként, esélyegyenlõségi szempontok

szerinti besorolása),

– a képzés tevékenységi köre,

– a képzés tartama (óra/nap).

19. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és

korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet keretében

igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– meglévõ erõgépek összteljesítménye,

– terület típusa,

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– tulajdonos típusa,

– támogatott gépek felsorolása, új összes gépkapacitás.

20. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz,

nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2009. (IV. 11.)

FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

20.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ

idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük legalább 50%-a származik nem mezõgazdasági termékek

értékesítésébõl és a támogatást mezõgazdasági termelõ ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása.

20.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ

idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük kevesebb mint 50%-a származik nem feldolgozott mezõgazdasági

termékek értékesítésébõl és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:

– a támogatott vállalkozás legjellemzõbb ágazata és a termelés típusa (ökológiai és hagyományos),

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,
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– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása.

21. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg),

– a beruházással érintett mezõgazdasági terület nagysága,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása.

22. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz

nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe

vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a gazdaság állatállománya (állategység szerint),

– a támogatásra jogosult terület nagyságára vonatkozó adatok [az Európai Mezõgazdasági Orientációs és

Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról,

illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

1257/1999/EK tanácsi rendelet) 19. cikke szerinti egyéb kedvezõtlen helyzetû térségek, az 1257/1999/EK tanácsi

rendelet 20. cikke szerinti egyedi hátrányok által érintett térségek],

– a kedvezõtlen adottságú terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti terület, Natura

2000 terület, egyéb területbontásokban),

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg) az 1257/1999/EK tanácsi

rendelet 19. és 20. cikke szerinti bontásban,

– a KAT terület hasznosítása (az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikkei szerinti szántó-gyep).

23. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz

nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet keretében igénybe

vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott hasznosított mezõgazdasági terület nagysága Natura 2000 területen,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– adatok arra vonatkozóan, hogy a terület részesül-e egyéb ÚMVP támogatásban (AKG, KAT).

24. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás

igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett

támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– az erdõsített terület tulajdonosának jogi státusza,

– a telepített erdõterület nagysága (fafaj szerinti bontásban),

– támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– az erdõsített terület nagysága (KAT, Natura 2000 terület vagy egyéb besorolás szerint),

– az erdõsítésre vonatkozó technikai adatok (elegyesség, õshonosság, célállomány besorolása, a terület eredeti

rendeltetése, speciális besorolása, lejtés),

– a támogatás környezetvédelmi hatására vonatkozó adatok,

– a terület típusára vonatkozó adatok.

25. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások

igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott erdõterület tulajdonosának jogi státusza,

– a helyreállított erdõterület nagysága (kár szerinti bontásban),

– a támogatott erdõterület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a beavatkozás típusára vonatkozó adatok (beavatkozások száma, érintett terület nagysága, támogatási összeg),

– erdõkár típusa,
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– felújításkor alkalmazott állomány nagysága faj szerinti bontásban,

– a károsodott állomány nagysága (faj, elegyesség szerinti bontásban),

– a kár által érintett erdészeti tájra vonatkozó adat.

26. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes

feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a beruházás technikai adatai (futásteljesítmény, akadálymentesítés, férõhely, saját vagy kiszervezett mûködtetés),

– a fejlesztéssel érintett települések száma (különös tekintettel a hátrányos helyzetû területekre),

– az ellátandó területen belül tanyás térségben élõk száma,

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatott tevékenység típusa.

27. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK

tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás

részletes feltételeirõl szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás kiegészítése a helyi akciócsoportok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan:

– a támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatok és az abban résztvevõk száma, a felhasznált támogatási

összeg,

– a helyi akciócsoportok 3. tengelybõl finanszírozott mûködési költségeibõl végrehajtott tevékenységek száma és

felhasznált támogatási összege tevékenységtípusonkénti bontásban,

– a támogatott tevékenységtípusokban résztvevõk száma nem és kor szerinti bontásban,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

28. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások

részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a fejlesztés típusa,

– azon települések száma, ahol a projekt megvalósul,

– a projekt keretében a végrehajtott tevékenység típusa szerinti bontásban (fizikai, társadalmi, gazdasági élénkítés),

– támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit

szervezet, egyházi jogi személy),

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

– a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma.

29. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozásáraés fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatás típusa,

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg) a támogatás típusa

szerinti bontásban,

– a támogatásban részesülõ mikrovállalkozás típusa (meglévõ, újonnan létrehozott),

– a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

– a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma,

– a támogatás alapján létrehozott új illetve megtartott munkahelyek száma.
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30. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI.

19.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek

ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet keretében

igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott célterületek száma,

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg) célterület szerinti

bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

– a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma,

– a támogatás alapján létrehozott új illetve megtartott munkahelyek száma.

31. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ

támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a fejlesztés típusa,

– az identitásfejlesztõ akciók megvalósítása,

– a támogatott mûemléki és természeti helyszínek száma,

– a támogatott célterületek száma,

– a támogatott tevékenységtípusok pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási

összeg),

– a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

– a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma,

– a tevékenység típusa.

32. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ

támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– multifunkcionális terek száma,

– a támogatott tevékenységtípusok pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási

összeg),

– a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

– a projektek megvalósulási helyei között a hátrányos helyzetû települések száma,

– a tevékenység típusa,

– támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi

személy),

– megvalósuló szolgáltatástípusok száma,

– kötelezõen és önként vállalt szolgáltatások száma.

33. 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 keretében igénybe vett

támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a helyi akciócsoportok mûködési költségeibõl végrehajtott tevékenységek száma és felhasznált támogatási

összege tevékenységtípusonkénti bontásban,

– a támogatott tevékenységtípusok pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a helyi akciócsoport területe és népessége.
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34. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatott mezõgazdasági terület nagysága AKG, KAT, Natura 2000, nitrát-érzékeny és egyéb terület szerinti

bontásban,

– a támogatás környezetvédelmi hatására vonatkozó adatok,

– a támogatott földhasználat típusára vonatkozó adatok,

– a támogatott eszközbeszerzés típusára vonatkozó adatok,

– a támogatott gyeptelepítés típusára vonatkozó adatok,

– a támogatott madárvédelmi berendezés típusára vonatkozó adatok,

– a beruházás típusára vonatkozó adatok.

35. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a tevékenység típusára vonatkozó adatok,

– a beruházás típusa.

36. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken

történõ elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM

rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a telepítési sûrûség telepített fafaj típus szerinti bontásban,

– a támogatott terület nagysága a földhasználat típusa és telepített fafaj szerinti bontásban,

– a támogatott mezõgazdasági terület nagysága KAT, Natura 2000 terület szerinti bontásban,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– az új agrár-erdészeti rendszer megvalósítására használt terület nagysága tevékenység típus szerinti bontásban,

– az új agrár-erdészeti rendszer kiterjedése földhasználat szerint.

37. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott terület nagysága célprogramok szerinti, illetve Natura 2000 terület szerinti bontásban,

– a támogatott terület nagysága a támogatás típusa szerinti bontásban,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg) a támogatás típusa szerinti

bontásban,

– a támogatott terület nagysága a sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa szerinti

bontásban.

38. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél fõ tevékenysége (mezõgazdasági termelõ, egyéb földhasználó),

– az AKG támogatásban is részesülõ terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti KAT

terület, Natura 2000 terület, nitrát-érzékeny és egyéb területbontásokban),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatott terület nagysága a támogatás típusa és célprogram szerinti bontásban,

– a támogatott földterület összes nagysága,

– a támogatott ügyfél jogi státusza (jogi személy, állami, nonprofit szervezet, természetes személy),

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba,

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).
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39. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták

genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).

40. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében

igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a helyi akciócsoport területe és népessége,

– a helyi akciócsoportok által finanszírozott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege

tevékenységtípusonkénti bontásban,

– a támogatásban részesülõk személyes adatai (neme, kora korcsoportonként).

41. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– tojóketrecek száma, felülete,

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.

42. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 35/2010 (IV. 9.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

– a támogatott mezõgazdasági ágazat típusa szerinti besorolás (ökológiai, illetve hagyományos),

– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

– a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT,

Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás, igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatott ültetvény mérete telepített faj szerinti bontásban,

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,

– a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása.

43. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében

a növényi genetikai erõforrások és mikroorganizmusok ex situ megõrzéséhez nyújtandó támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz

kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként),

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatásban részesülõ ügyfél fõ tevékenysége (mezõgazdasági termelõ, egyéb földhasználó),

– a támogatás típusa.
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44. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás

részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó

adatszolgáltatás:

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg),

– a támogatásban részesülõ ügyfél fõ tevékenysége (mezõgazdasági termelõ, egyéb földhasználó),

– a támogatott állatállomány típusa.

45. Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg).”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 24/2012. (I. 31.) KE határozata

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok

Roland Galharague rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Francia Köztársaság magyarországi rendkívüli és

meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2012. január 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. január 19.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07009/2011.

A köztársasági elnök 25/2012. (I. 31.) KE határozata

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok MPH Rubin

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Szingapúri Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé

történõ kinevezéséhez szingapúri székhellyel.

Budapest, 2012. január 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. január 19.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07008/2011.
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A köztársasági elnök 26/2012. (I. 31.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar nemzetgazdaság fejlõdése szempontjából meghatározó jelentõségû munkahelyteremtõ, korszerû

technológiát meghonosító, az ország exportkapacitásait jelentõs mértékben bõvítõ beruházás megvalósításában

játszott döntõ szerepe elismeréseként

Cho Yang-rai, a Hankook Tire Co. elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND

középkeresztje

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. január 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. január 9.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00113/2012.

A köztársasági elnök 27/2012. (I. 31.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések

alapításáról szóló 23/2012. (I. 16.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói karának az erdélyi magyar nyelvû orvosképzés

elõsegítéséért és az erdélyi magyar nyelvû orvosképzés jövõjéért folytatott tevékenysége elismeréseként

dr. Szabó Béla egyetemi tanárnak, a marosvásárhelyi I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika igazgatójának a

Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. január 25.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/00241/2012.
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A köztársasági elnök 28/2012. (I. 31.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések

alapításáról szóló 23/2012. (I. 16.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

szülésznõként a baba- és mamabarát szülés megteremtésében játszott aktív szerepe és kiemelkedõ szakmai munkája

elismeréseként

Tóthné Hasilló Annamáriának, az egri Markhot Ferenc Kórház szülésznõjének, laktációs tanácsadónak a

Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. január 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/00211/2012.

A köztársasági elnök 29/2012. (I. 31.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések

alapításáról szóló 23/2012. (I. 16.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

több mint négy évtizedes példaértékû gyógyító tevékenysége elismeréseként

dr. Czakó Gábor házi gyermekorvosnak,

közel három évtizedes példamutató oktató-nevelõ munkája elismeréseként

Csontosné Bodnár Gyöngyi tanítónak,

több mint három évtizedes kimagasló oktató-nevelõ pályafutása elismeréseként

Gál Istvánnénak, az egri Balassi Bálint Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola magyar-történelem szakos tanárának,

kiemelkedõen eredményes, példaértékû oktató-nevelõ munkája elismeréseként

Király Sándornak, az egri Neumann János Középiskola és Kollégium informatika és közgazdaságtan tanárának,

az egészségügyben és a közszolgálatban végzett több évtizedes kiemelkedõ színvonalú, áldozatos tevékenységéért,

példaértékû életútja elismeréseként

dr. Ringelhann György gyermekorvosnak, nyugalmazott osztályvezetõ fõorvosnak, Eger Megyei Jogú Város volt

polgármesterének és
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hazafias helytállása, példaértékû életútja elismeréseként

Szabó István nyugdíjas tanárnak a

Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. január 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/00210/2012.

A Kormány 1016/2012. (I. 31.) Korm. határozata

a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása esetén

a légitársaság utasainak nyújtandó állami segítség forrásbiztosításának céljából

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szánt tartalék terhére történõ költségvetési fejezetek

közötti elõirányzat-átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §-a alapján 2 000 millió forint melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása esetén a

légitársaság utasainak nyújtandó állami segítség forrásbiztosítása érdekében a Magyarország 2012. évi központi

költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli

kormányzati intézkedések cím elõirányzata terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 41. A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása alcím javára, amelybõl a Malév

Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges

rendkívüli intézkedésekrõl szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint lehet kiadást teljesíteni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter,

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzététele napján 18 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Államház-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

El ir. 
csoport

Kiemelt 
el ir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

El ir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következ

A módosítást 
elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport-
szám

szám szám szám név név név csoport
név

név név

 Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/ 
határozat száma

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

333162 41 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 2 000,0

XI Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -2 000,0

      Az el irányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jelleg         

Államház-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

El ir. 
csoport

Kiemelt 
el ir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

El ir. 
csop.

TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következ

A módosítást 
elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport-
szám

szám szám szám név név név csoport
név

név név
 Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/ 
határozat száma

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

333162 41 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása 2 000,0

      Az el irányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jelleg         

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki
   Fejezet    Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. né. II. né. III. né. IV.né.
   Állami Számvev szék 1 példány   id arányos
   Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos 
  Nemzetgazdasági Minisztérium 1 példány   egyéb AZONNAL 2 000,0 2 000,0

2 példány
x/ Az összetartozó el irányzat változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.



614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 11. szám

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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