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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 26/2012. (III. 24.) VM rendelete
a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezésérõl

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás
miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. § (1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a települési
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igénybejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhetõ.

2. A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének feltételei

2. § (1) Az az önkormányzat nyújthat be az 1. § (2) bekezdése szerinti pályázatot, amely megfelel a következõ feltételeknek:
a) 2012. évre az ivóvíz-, illetve csatornadíj megállapítása a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvényben

(a továbbiakban: Vsztv.) foglaltak szerint történt,
b) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült szennyvízközmû beruházás esetén nem vállalt szerzõdéses

kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami)
támogatást nem vesz igénybe, és az önkormányzat ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,

c) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és az
önkormányzat ezt az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja,

d) területén az ivóvízmû, illetve csatornamû üzemeltetését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyújtott engedély iránti kérelmet az önkormányzat
a pályázathoz csatolja,

e) az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítás, illetve költség
a következõk szerint alakul:
ea) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2012. évre

hatályos miniszteri rendeletben, illetve az ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj
figyelembevételével meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket,

eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás – ármegállapításnál is elfogadott – 2012. évi várható
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy

ec) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy
más-más szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2012. évre várható együttes, összevont
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket, valamint

f) adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs, és az önkormányzat ezt az 1. melléklet szerinti 7. nyilatkozatban
igazolja.
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(2) Az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás
miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ. Az (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nettó 498 Ft/m3 feletti, illetve
az (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1002 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott
vízmennyiség után igényelhetõ.

(3) Fajlagos ráfordításnak minõsül az az egy m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 10. § (5) bekezdése szerinti
adatlapokon elõírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a tervezett szolgáltatás mennyiségére és
annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti pályázatot nem nyújthat be az önkormányzat, ha a vízminõség-javító beruházással
létrehozott vízellátó rendszer szolgáltatásait nem veszi igénybe.

3. § (1) Támogatás a fajlagos ráfordításokra épülõ díj esetén igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén akkor igényelhetõ
támogatás, ha a díj átszámításra került a fajlagos ráfordítások és a szolgáltatott mennyiség figyelembevételével és az
átszámítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(2) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többtényezõs díjat egytényezõssé kell alakítani, az átalakítás módját
részletes kalkulációkkal kell bemutatni.

(3) A szolgáltatást terhelõ általános forgalmi adót, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat
(vízterhelési díjat) a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.

(4) Több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevõ egységes díjat alkalmazó
szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhetõ.

3. A pályázat benyújtása

4. § (1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszerben kell
rögzíteni, és az onnan kinyomtatott, a 2. melléklet 1–4. pontjában meghatározott tartalmú adatlapokon három eredeti
példányban, a szükséges mellékletekkel postai úton is be kell nyújtani a Kincstár területileg illetékes szervén
(a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a vízgazdálkodásért felelõs miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)
2012. április 13-ig. A beadási határidõ az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb
az azt követõ munkanapon történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton
benyújtott adatlap érvénytelen.

(2) A pályázatban résztvevõ települések önkormányzatát a szolgáltató elõzetesen tájékoztatja a támogatási igények
benyújtásához szükséges adatokról, illetve kalkulációkról.

(3) A pályázatban résztvevõ valamennyi önkormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak és
a pályázathoz a pályázatban résztvevõ valamennyi önkormányzat tekintetében csatolni kell az 1. melléklet szerinti
nyilatkozatokat.

(4) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó
támogatási igény esetén a szolgáltató – vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat
és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani.

5. § (1) A több települést ellátó ivóvízmû, illetve csatornamû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és
településenként összesítve – gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot a pályázatban résztvevõ
önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki, és az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban meghatalmazzák 
a támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendõk lebonyolítására.

(2) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat székhelye szerint
illetékes Igazgatóságon keresztül kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is.

6. § (1) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában szereplõ adatok megfelelnek-e a 2. §
(1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az elõírt dokumentumokat, nyilatkozatokat
csatolta-e.

(2) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon belüli hiánypótlásra hívja fel.
(3) Amennyiben a pályázat a 4. § (1) bekezdése szerinti határidõ lejártát követõen kerül benyújtásra, illetve az e rendelet

szerinti formai követelményeknek a hiánypótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem kerül befogadásra.
Errõl az Igazgatóság a pályázót és a minisztert értesíti.
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(4) Az Igazgatóság a hiánypótlást követõen a határidõben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelõ
pályázatokat 2012. május 7-ig két eredeti papír alapú példányban, valamint elektronikus úton továbbítja
a miniszternek.

4. A pályázat elbírálása

7. § (1) A pályázat elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a támogatást igénylõ önkormányzatok területén mûködõ
szolgáltatók fajlagos ráfordításainak kalkulációja összhangban van-e a számvitelrõl szóló törvény rendelkezéseivel.

(2) A támogatás mértékének megállapítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb

2,6%-ig, a 2010. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 7,2%-ig vehetõ figyelembe a támogatási javaslat
kialakítása során;

b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az elõzõ évben
elismerthez képest legfeljebb 2,6%-ig, a 2010. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 7,2%-ig vehetõ
figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során;

c) a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj nem lehet alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás;
amennyiben ez nem teljesül, akkor a megítélt támogatás összege arányosan csökkentésre kerül;

d) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2012. évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe vett,
a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott küszöbértéket eléri-e; amennyiben ez nem teljesül és az eltérés
nem önkormányzati kompenzációból adódik, a fajlagos támogatás mértéke csökkentésre kerül a megállapított díj 
és a küszöbérték közti különbözettel, kivéve a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. és 4. mellékletében felsorolt kedvezményezett kistérségekhez tartozó települési
önkormányzatok, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szereplõ települések esetében;

e) az átvett víz esetében a hálózati veszteség (a vízátvételi pont és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére
átadott vízmennyiség közötti különbség) figyelembe vehetõ aránya nem haladhatja meg a 15%-ot;

f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége – lakossági fogyasztói körben – nem haladhatja meg
a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.

(3) Amennyiben a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja a (2) bekezdés a) és b) pontja szerint
figyelembe vehetõ mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következõk
szerint kerül elismerésre:
a) az értékcsökkenési leírás, valamint – a Vsztv. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény

elõírásainak megfelelõ üzemeltetés esetén – az azt helyettesítõ használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az
eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni
tervezett) a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m3 feletti
része nem támogatható,

b) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 4,9%, a 2010. évi
tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,9% lehet,

c) az anyag, anyagjellegû ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 2,6%, a 2010. évi
tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 3,6% lehet,

d) az energiaköltségek növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 2,6%, a 2010. évi tényleges
értékhez viszonyítva 3,6% lehet, a technológiai villamosenergia költségének 0%-os növekedése mellett, és

e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest 2,6%, a 2010. évi
tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 2,6% lehet.

(4) Ha az önkormányzat nem felel meg a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak, a pályázónak részletes szöveges indokolást
kell benyújtani.

(5) Új vízmû, illetve csatornamû üzembehelyezése esetén a fajlagos ráfordítás összetevõit – beleértve az üzembehelyezés
költségét – külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelõen.

8. § (1) A beérkezett pályázatokat a (3) bekezdés szerinti Tárcaközi Bizottság a 7. §-ban foglalt szempontok szerint
megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának
odaítélésénél figyelembe vehetõ tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthetõ települési
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önkormányzatok körére. A küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a 2. § (1) bekezdés e) pontjában
megadott értékek.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthetõ önkormányzatok száma legalább
8%-kal csökken, a Tárcaközi Bizottság – a küszöbértékek (1) bekezdés szerinti növelése helyett – az
önkormányzatonkénti támogatási összegek egységes, a támogatási keretösszeg megítélhetõ támogatás összegéhez
viszonyított arányának megfelelõ mértékû csökkentésére tesz javaslatot.

(3) A Tárcaközi Bizottság a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter, az
egészségügyért felelõs miniszter, valamint a miniszter által delegált egy-egy tagból áll.

9. § (1) A támogatásról a miniszter 2012. június 8-ig dönt, és döntésérõl 8 napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért
felelõs minisztert.

(2) A támogatást az (1) bekezdés szerinti értesítést követõ 8 napon belül a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár folyósítja az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat pályázata esetében
– a gesztor önkormányzat részére.

(3) Az átutalt összeget az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat pályázata esetében – a gesztor önkormányzat
kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. Az önkormányzat,
illetve a gesztor önkormányzat a hozzá megérkezett teljes támogatási összeget a megérkezéstõl számított 15 napon
belül továbbutalja a szolgáltatónak.

(4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2013. június 30-ig lehet felhasználni.

10. § (1) A támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett összegekrõl a tényleges adatok alapján – a (2) bekezdés
szerinti visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot adnia az önkormányzatnak, illetve – gesztor
önkormányzat pályázata esetén – a gesztor önkormányzatnak amennyiben a 2012. évben felhasználta az igénybevett
támogatás teljes összegét, a 2012. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejûleg, amennyiben a
2013. év június 30-áig használta fel, a 2013. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejûleg.

(2) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az
elszámolásban szereplõ adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétõl,
a különbözetet a szolgáltató visszautalja az önkormányzat részére. Az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat
pályázata esetén – a gesztor önkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizeti a Kincstár részére.
A gesztornak települési önkormányzatonként kell az elszámolást és a visszafizetést teljesíteni.

(3) A pályázat benyújtását követõ szolgáltatóváltás esetén az üzemeltetési szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül
a korábbi szolgáltató az éves megítélt – átadott vízre és szolgáltatásra is vonatkozó – támogatásnak a szolgáltatott
mennyiséggel arányosan csökkentett részét átadja az önkormányzatnak.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékû kamat terheli.

(5) A miniszter gondoskodik az elszámolás elkészítéséhez és benyújtásához szükséges – a 2. melléklet 5. pontjának
megfelelõ – adatlapoknak a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján történõ
közzétételérõl e rendelet hatálybalépését követõ napon.

(6) Az elszámolást az önkormányzat két példányban küldi meg az Igazgatóságnak, amely az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 60. §-ában szabályozott felülvizsgálat keretében ellenõrzi azt. Az Igazgatóság a felülvizsgálat
lezárását követõen az elszámolás egy példányát továbbítja a miniszternek.

(7) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzat a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint beszámol a támogatás felhasználásáról.

5. Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése

11. § (1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybejelentést
benyújtani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azok az önkormányzatok jogosultak, amelyeket a fõvárosi, illetve
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérségi népegészségügyi, illetve fõvárosi
kerületi intézete határozatban kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók részére
az egészséges ivóvizet biztosítsák.
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(2) Azok az önkormányzatok, melyek az Ivóvízminõség-javító Programban érintett településeket, településrészeket
illetõen 2011. évben ideiglenes vízellátási támogatásban nem részesültek, ezen települések, településrészek
vonatkozásában nem jogosultak támogatásra az eseti vízszennyezéssel összefüggõ igények kivételével.

(3) A rendelkezésre álló összeg mértékérõl – az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek alapján potenciálisan
jogosult települések számának figyelembevételével – a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter 2012. június
8-ig dönt.

(4) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekezdés szerint jogosult önkormányzat számítja ki a 3. mellékletben
foglaltak szerint.

(5) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szolgáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváhagyott
számlák alapján – az Igazgatóság útján – a minisztertõl 2012. június 21-ig és 2012. szeptember 30-ig igényelheti.
A határidõk elmulasztása jogvesztõ.

(6) Az igénybejelentést két eredeti papír alapú példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani az
Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az önkormányzat mellékeli a fõvárosi, illetve megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervének vagy kistérségi népegészségügyi, illetve fõvárosi, kerületi intézetének
jogerõs határozatát és a számlák hitelesített másolati példányait, valamint a 4. melléklet szerinti számlaösszesítést
tartalmazó kimutatást.

12. § (1) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a 11. §
(4) bekezdésének megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint azt, hogy az elõírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(2) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot.
(3) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követõen – 8 napon belül, a település kódjának feltüntetésével továbbítja az

igénybejelentéseket egy papír alapú példányban a miniszterhez. A miniszter a 2011. szeptember 30-a után keletkezett
és 2012. június 21-ig benyújtott igényeket 2012. augusztus 23-ig, a 2012. szeptember 30-ig benyújtott igényeket 2012. 
november 20-ig bírálja el, és döntésérõl 8 napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert.

(4) Az ellentételezést a rendelkezésre álló összeg erejéig, a (3) bekezdés szerinti értesítést követõ 8 napon belül a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár egyösszegben folyósítja az önkormányzatok
részére.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 14. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

14. § Hatályát veszti a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl szóló 31/2011.
(IV. 28.) VM rendelet.

15. § Ez a rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 26/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:  ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ..............................................................................................................................település polgármestere igazolom, hogy
a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezésérõl szóló VM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.
A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõtestület ............................... számú határozatot
hozta.
Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmû felújítására,
pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja az önkormányzat.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

.............................................
polgármester

2. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:  ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ........................................................................................................................... település polgármestere nyilatkozom, hogy
a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt
tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

...............................................
polgármester
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3. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:  ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételérõl

Alulírott ...................................................................................................................... település polgármestere nyilatkozom, hogy az
államilag támogatott szennyvízközmû beruházással összefüggésben a szerzõdéses feltételek között nem szerepel,
hogy a 2012. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az
önkormányzat.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

...............................................
polgármester

4. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alulírott ....................................................................................................................................... település polgármestere igazolom, hogy 
a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

...............................................
polgármester
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5. nyilatkozat

Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
az ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról

Alulírott .................................................................................................... a szolgáltató szervezet vezetõje nyilatkozom, hogy az
ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt
adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

.................................................................................
a szolgáltató szervezet vezetõje

6. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:  ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról

Alulírott ...............................................................................................................település polgármestere nyilatkozom, hogy a 2012.
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai
teendõk lebonyolítására a ................................................................. település önkormányzatát meghatalmazzuk.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

...............................................
polgármester
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7. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdése
alapján

Alulírott ............................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton 
támogatást igénylõ település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az
adó- és vámhatóságtól.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

.............................................................
polgármester

8. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmû-szolgáltatás módjáról

Alulírott ................................................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom, hogy
a településen a víziközmûvek a tulajdoni viszonyok tekintetében 2012. július 1-jétõl megfelelnek
a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 6–9. §-ának, az üzemeltetésre
vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, valamint
2012. július 1-jétõl a tv. 15–34. §-ában foglalt elõírásoknak.

.........................................., .......... év ......... hó .......... nap

...............................................
polgármester
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2. melléklet a 26/2012. (III. 24.) VM rendelethez

A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi követelményei

1. A támogatási igényt benyújtó (gesztor) önkormányzat adatai
1.1. név
1.2. cím
1.3. telefonszám
1.4. ügyintézõ neve
1.5. ügyintézõ telefonszáma
1.6. számlavezetõ bank neve
1.7. számlaszám
1.8. polgármester neve
1.9. az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet neve
1.10. az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet címe
1.11. az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
1.12. a támogatási igény összeállításáért felelõs neve (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.13. a támogatási igény összeállításáért felelõs telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.14. a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet neve
1.15. a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet címe
1.16. a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
1.17. a támogatási igény összeállításáért felelõs neve (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.18. a támogatási igény összeállításáért felelõs telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.19. a támogatási igénnyel érintett települések neve

2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai
2.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
2.2. saját termelésbõl történõ szolgáltatás mennyisége településenként

2.2.1. 2010. évi tényleges
2.2.2. 2011. évi támogatásnál elfogadott
2.2.3. 2012. évi tervezett

2.3. szolgáltatás csatornázott területen településenként
2.4. szolgáltatás nem csatornázott területen településenként
2.5. vásárlásból történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.6. saját termelésbõl lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.7. vásárlásból lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.8. az alkalmazott lakossági díj típusa
2.9. lakossági díj mértéke
2.10. nem lakossági díj mértéke
2.11. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
2.12. a szolgáltatás fajlagos ráfordítása

2.12.1. 2010. évi tényleges
2.12.2. 2011. évi támogatásnál elfogadott
2.12.3. 2011. évi várható
2.12.4. 2012. évi tervezett

2.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
2.13.1. energiaköltség
2.13.2. technológiai villamosenergia költsége
2.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége
2.13.4. egyéb anyagköltség
2.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
2.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
2.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
2.13.8. bérköltség
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2.13.9. személyi jellegû egyéb kifizetések
2.13.10. bérjárulékok
2.13.11. közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
2.13.12. egyéb ráfordítások
2.13.13. pénzügyi ráfordítások
2.13.14. rendkívüli ráfordítások
2.13.15. fajlagos vezetékhálózat hossza
2.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

3. A csatornaszolgáltatás adatai
3.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
3.2. szolgáltatás mennyisége településenként

3.2.1. 2010. évi tényleges
3.2.2. 2011. évi támogatásnál elfogadott
3.2.3. 2012. évi tervezett

3.3. lakossági szolgáltatás mennyisége településenként
3.4. az alkalmazott lakossági díj típusa
3.5. lakossági díj mértéke
3.6. nem lakossági díj mértéke
3.7. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
3.8. szennyvíztisztítást végzõ szervezet neve településenként
3.9. szennyvíztisztítás díja településenként
3.10. szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
3.11. lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
3.12. szolgáltatás fajlagos ráfordítása

3.12.1. 2010. évi tényleges
3.12.2. 2011. évi támogatásnál elfogadott
3.12.3. 2011. évi várható
3.12.4. 2012. évi tervezett

3.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
3.13.1. energiaköltség
3.13.2. technológiai villamosenergia költsége
3.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége
3.13.4. egyéb anyagköltség
3.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
3.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
3.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
3.13.8. bérköltség
3.13.9. személyi jellegû egyéb kifizetések
3.13.10. bérjárulékok
3.13.11. közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
3.13.12. egyéb ráfordítások
3.13.13. pénzügyi ráfordítások
3.13.14. rendkívüli ráfordítások
3.13.15. kapacitás-kihasználtság
3.13.16. fajlagos vezetékhálózat hossza
3.13.17. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

4. Ivóvízvásárlás adatai
4.1. támogatási igény
4.2. ivóvíz-szolgáltató szervezet neve
4.3. az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet(ek) neve
4.4. a vásárolt ivóvízbõl ellátott települések neve
4.5. tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra
4.6. tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra
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4.7. hálózati veszteség mértéke
4.8. fajlagos ráfordítás (díj)

5. Az igénybe vett támogatás elszámolása településenként
5.1. lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.2. lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége
5.3. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.4. tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.5. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.6. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége
5.7. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége
5.8. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.9. tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.10. megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)
5.11. az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet neve
5.12. vízbázis neve
5.13. a vásárolt víz nettó díja, ráfordítása
5.14. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.15. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége
5.16. megítélt fajlagos támogatás (ivóvízvásárlás)
5.17. önkormányzati nyilatkozat a víziközmû-szolgáltatás módjáról

3. melléklet a 26/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg
mértékének kiszámítási módja

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg mértékét a
következõ képlettel kell kiszámítani:

T = Szv–Kv,

ahol
T = támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthetõ 

fajlagos ráfordítás (Ft/m3) szorzata,
Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2. § 

(1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.
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4. melléklet a 26/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Számlaösszesítõ kimutatás

Önkormányzat neve: ..............................................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................................................
KSH-kódja: ..................................................................................................................................................................................................................

Sorszám
A számla kiállítójának

megnevezése
A kiállított számla száma A számla összege (Ft)

Összesen:

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

.....................................
polgármester

A vidékfejlesztési miniszter 27/2012. (III. 24.) VM rendelete
a gyümölcs tájfajták állami elismerésérõl, valamint szaporítóanyagaik elõállítási és forgalomba
hozatali feltételeirõl

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b), e), f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a 15. § vonatkozásában az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet – 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az e rendeletben foglaltakat a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban:
elismerési rendelet) 1. számú melléklete II. pontjában felsorolt gyümölcsfajok esetén
a) a tájfajták Nemzeti Fajtajegyzékbe vétele, valamint
b) a tájfajták szaporítóanyagainak elõállítása és forgalmazása
során kell alkalmazni.

2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió

által veszélyeztetett gyümölcsfajta,
b) génerózió: a genetikai sokféleség idõvel történõ csökkenése ugyanazon fajok populációi, illetve fajtái között és

azokon belül, vagy egy faj genetikai alapjának szûkülése emberi beavatkozásból, illetve környezeti változásból
adódóan.
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2. Állami elismerés

3. § A tájfajták a génerózió mérséklése érdekében az elismerési rendelet szerint, a 4–8. §-ban foglalt eltérésekkel vehetõk
fel a Nemzeti Fajtajegyzékbe. A tájfajtákat a Nemzeti Fajtajegyzékben elismert tájfajtaként külön listán kell
nyilvántartani.

4. § (1) A tájfajtákat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) kell bejelenteni a Nemzeti
Fajtajegyzékbe való felvétel céljából. A megkülönböztethetõség, az egyöntetûség és az állandóság (DUS)
követelményeinek megfelelésérõl a bejelentõnek kell nyilatkoznia.

(2) A Nemzeti Fajtajegyzékbe való felvétel céljából történõ bejelentés során a bejelentõnek az alábbi információkat kell
benyújtani a NÉBIH részére:
a) a fajta leírása és elnevezése,
b) a termesztés, a szaporítás és a felhasználás során szerzett gyakorlati tapasztalatok vagy az elvégzett saját

vizsgálatok eredményei,
c) a fajta származására és termeszthetõségére vonatkozó információk.

(3) A NÉBIH nem folytatja le a bejelentett tájfajtával az elismerési rendelet 9. §-a szerinti hivatalos vizsgálatot, hanem
a tájfajta állományában végzett helyszíni szemlén ellenõrzi a (2) bekezdés a) és b) pontjai szerint megadott
információknak való megfelelõséget. 

(4) A bejelentõ a fajtabejelentés évében 5 db ivartalan úton (oltással, szemzéssel, dugványozással stb.) elõállított, állandó
helyére kiültethetõ kész növényt (oltvány, gyökeres dugvány, bujtvány, sarj stb.) (a továbbiakban: ültetési anyag)
köteles átadni a NÉBIH részére, a NÉBIH referencia gyûjteményében történõ elhelyezés céljából.

5. § A Nemzeti Fajtajegyzékbe való felvétel érdekében a bejelentett tájfajtának a megkülönböztethetõség, az állandóság
és egynemûség tekintetében a növényfajra vonatkozó, az elismerési rendelet 9. számú mellékletében felsorolt
jellemzõkre és tulajdonságokra vonatkozóan kell megfelelnie.

6. § Nem vehetõ fel a Nemzeti Fajtajegyzékbe elismert tájfajtaként a bejelentett fajta, ha
a) az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében már szerepel regisztrált fajtaként, 
b) az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékébõl a bejelentést megelõzõen 2 éven belül törölték, illetve

a törlés után a szaporítóanyag forgalomba hozatali jogosultsága fennállásának idõtartama alatt, vagy
c) közösségi vagy nemzeti növényfajta-oltalom alatt áll, vagy az oltalom iránti kérelem elbírálása folyamatban van.

7. § (1) A NÉBIH határoz, a növényi genetikai anyagok megõrzésérõl és felhasználásáról szóló jogszabály szerinti Növényi
Génbank Tanács véleményét is figyelembe véve, a tájfajták Nemzeti Fajtajegyzékbe vételérõl.

(2) A Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett tájfajta (a továbbiakban: elismert tájfajta) neve a mezõgazdasági növényfajok és
zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló,
2009. július 22-i 637/2009/EK bizottsági rendelet elõírásaitól csak akkor térhet el, ha az nem sérti harmadik fél korábbi
iparjogvédelmi jogát.

(3) A Nemzeti Fajtajegyzékbe vétel során egy tájfajtának több szinonim neve is elfogadható, ha az érintett nevek
történelmileg ismertek.

(4) Az elismert tájfajta mindaddig a Nemzeti Fajtajegyzékben maradhat, amíg megfelel a fajtaleírásában foglaltaknak.

8. § A Növényi Génbank Tanács Gyümölcs Szakági Munkabizottsága közremûködik
a) a tájfajta elismerése iránti eljárásban, különösen a származással és a termeszthetõséggel kapcsolatos információk

meghatározásban,
b) a származási régió és a javasolt termeszthetõségi régió meghatározásában.

9. § A bejelentõnek vagy megbízottjának az elismert tájfajtát annak származási régiójában kell fenntartania.
A fajtafenntartás során olyan módszert kell alkalmazni, amellyel a tájfajta eredeti tulajdonságai a génerózió kockázata
nélkül megõrizhetõk.
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3. Szaporítóanyag-elõállítás és forgalomba hozatal

10. § (1) A gyümölcs szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendeletben
(a továbbiakban: gyümölcs rendelet) elõírt forgalomba hozatali feltételektõl való eltérés esetén az elismert tájfajta
szaporítóanyaga forgalomba hozható, ha megfelel a (2) és (3) bekezdésben elõírt feltételeknek. A tájfajta
szaporítóanyagának minõsül a növényi rész (rügy, dugvány, bujtvány, merisztéma stb.), amelynek felhasználásával
ivartalan úton állítanak elõ állandó helyére (pl. gyümölcsösbe) kiültethetõ kész növényt.

(2) Az elismert tájfajta szaporítóanyagának legalább a NÉBIH, illetve a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága által kijelölt fáról kell származnia.

(3) Az elismert tájfajta szaporító és ültetési anyagának meg kell felelnie a gyümölcs rendeletben elõírt feltételeknek,
legalább a C.A.C szaporítóanyagra vonatkozó minõsítési követelményeknek és az adott tájfajta leírásának megfelelõen 
fajtaazonosnak kell lennie.

11. § (1) Az elismert tájfajta szaporító- és ültetési anyagát a forgalomba hozatalt megelõzõen a vonatkozó nemzetközi
módszerekkel vizsgálni kell annak ellenõrzése céljából, hogy megfelel-e a 10. § (3) bekezdésében elõírt minõsítési
követelményeknek.

(2) Az elismert tájfajta szaporító és ültetési anyagának vizsgálatát és minõsítését az elõállító faiskola rendeli meg
a NÉBIH-tõl.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenységeket a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
ellenõrzi.

12. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyümölcs tájfajták szaporító- és ültetési anyagainak elõállítására és
forgalomba hozatalára a gyümölcs rendeletet kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

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

14. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti
elõzetes bejelentése megtörtént.

15. § A növényfajták állami elismerésének és vizsgálatának díjtételeirõl szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM rendelet a következõ
2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § A gyümölcs tájfajták állami elismerésérõl, valamint szaporítóanyagaik elõállítási és forgalomba hozatali
feltételeirõl szóló jogszabályban meghatározott gyümölcs tájfajták Nemzeti Fajtajegyzékbe való felvétele iránti eljárás 
díjmentes.”

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 28/2012. (III. 24.) VM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

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

1. § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2012. évben a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 4. alcím, 8. jogcímcsoport
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása elõirányzat, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap.”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.§ (1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást 
vehetnek igénybe legfeljebb a bizottsági rendelet 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékig a bizottsági
rendelet 46. cikkében foglaltaknak megfelelõen, figyelemmel a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitûzés
alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló 2006. augusztus 4-i
2006/595/EK bizottsági határozatra, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjára.
(2) A bizottsági rendelet 49. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott támogatási mértéket a zöldség-gyümölcs
termelõi csoport székhelyére figyelemmel kell megállapítani.
(3) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. §-ában és 6. § (1) bekezdésének g) pontjában foglaltakra
figyelemmel ajánlatkérõnek minõsül az a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, amely a bizottsági rendelet 39. cikk
c) pontja szerinti beruházás megvalósítása érdekében szükséges szerzõdését a bizottsági rendelet 47. cikke szerinti
támogatási kérelemre vonatkozó – a bizottsági rendelet 114. cikk alapján hozott – döntést követõen köti meg.”

3.§ Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2011. második félévére és 2012. elsõ félévére 2012. december 31-ig jóváhagyott beruházások összesített
bekerülési értékére, illetve új tagok belépése következtében jelentkezõ jelentõs többlet kapacitásszükséglet fedezése
érdekében 2012-ben jóváhagyott beruházásokra vonatkozó, 2012-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén az
(1) bekezdésben meghatározott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt bekerülési érték huszonöt
százaléka.” 

4. § Az R. 6. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósított beruházást a zöldség-gyümölcs termelõi csoport
termelõi szervezetként való elismerését megelõzõen – a 4. § szerinti támogatás elõfinanszírozásán felül – kizárólag
a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által kötött jogügyletbõl eredõ tartós forgóeszköz finanszírozását szolgáló
pénzintézeti követelés terhelheti.
(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelõi csoport kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelõi szervezetként való elismerés megszerzésétõl
számított öt évig, de legalább a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény alapján meghatározott értékcsökkenési idõszak
végéig nem idegeníti el, valamint azt ezen idõszakon belül az elismerés által érintett termékek érdekében használja.”

5. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a 7. § a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
(2) A 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában említett beruházásoknak
a termelõi csoport tagjai által az elõzetes elismerés tárgyát képezõ termékek szempontjából vett hasznossági
arányának figyelembevétele – a bizottsági rendelet 46. cikkének megfelelõ alkalmazása érdekében – a 4. §-ban
meghatározott támogatás alapjának az elfogadott elismerési tervben, adott naptári évre tervezett összes
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árumennyiség és a tagoktól ténylegesen megvett termék összes mennyisége közötti különbségnek a tervezett
mennyiséghez viszonyított arányával való csökkentésével történik, amennyiben a zöldség-gyümölcs termelõi csoport
által megvett, tagjai által termelt termék összes mennyisége nem éri el a tervezett összes mennyiségnek legalább
nyolcvan százalékát. Az áru mennyiségébe az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet
szerint igazolt kiesett árumennyiséget be kell számítani. Féléves végrehajtási idõszak esetén a támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a végrehajtás alapjául szolgáló elfogadott elismerési tervben a tervezett áru
mennyiségét is magába foglaló termelési adatok féléves idõszakokra megbontva szerepeljenek.
(3) A bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában említett beruházásokat a zöldség-gyümölcs termelõi csoport
a zöldség-gyümölcs termelõi csoport tagjai által az elõzetes elismerés tárgyát képezõ termékek szempontjából vett
hasznosságának sérelme nélkül a tanácsi rendelet 125e. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti idõszak utolsó 
évének kivételével a zöldség-gyümölcs termelõi csoport érdekében hasznosíthatja.
(4) Az elismerési terv végrehajtásának elsõ évében, amennyiben annak kezdõ napja a bizottsági rendelet 41. cikk
(1) bekezdés b) pontja szerint került meghatározásra, a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

6. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésének igazolását,
valamint nyilatkozatot arról, hogy a beruházás tárgyára nem vettek igénybe korábban a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott támogatást, vagy igazolást arról, hogy korábban mikor és milyen mértékben vettek igénybe ilyen
támogatást. A támogatási kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a megvalósított beruházással
kapcsolatban nincs folyamatban támogatás igénybevételével összefüggõ egyéb eljárás. A támogatás alapjául
elszámolni kívánt beruházási számlákra rá kell jegyezni, hogy azt a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerinti támogatás elszámolására benyújtották. Eszközberuházások esetében a számlán fel kell tüntetni a beruházott
eszköz pontos típusát és egyedi azonosító számát, illetve ingatlan-beruházások esetében a helységnevet és a helyrajzi
számot.”

(2) Az R. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kérelem alapjául szolgáló termékértékesítésnek, illetve beruházásnak a kérelemmel érintett idõszakban kell
teljesülni. Az ügyfélnek a termékértékesítés és beruházás pénzügyi rendezését, birtokba kerülését, illetve üzembe
helyezését igazoló dokumentumokat legkésõbb a (3) bekezdésben biztosított ügyintézési határidõ letelte elõtt egy
hónappal kell az MVH részére benyújtania. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.”

7. § Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A támogatási kérelem bírálata során az MVH a bizottsági rendelet 114. cikk (2) bekezdésében hivatkozott
ellenõrzést a bizottsági rendelet 102. cikkében hivatkozott, rendszeres idõközönként végzett mintavétel alapján végzi
úgy, hogy a kiválasztott minta az igényelt támogatási összeg vonatkozásában megfeleljen a bizottsági rendelet
114. cikk (3) bekezdésében meghatározott mértéknek. A mintavételnél alkalmazott kockázatelemzés során az MVH
figyelembe veszi az egy kérelemben szereplõ támogatási igényt, valamint a kérelmezõnél a korábbi kérelmek
ellenõrzése során feltárt, vagy más hatóságok által megállapított, és az MVH tudomására jutott szabálytalanságok
típusát és mértékét.”

8. § Az R. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet
módosításáról szóló 28/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: 28/2012. (III. 24.) VM rendelet) által megállapított
2. §-át, 4. §-át, 5. § (3) bekezdését, 6. § (2)–(3) bekezdését, 7. § (2)–(4) bekezdését, 9. § (5) bekezdését és 9/A. §-át a
28/2012. (III. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

9.§ 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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A vidékfejlesztési miniszter 29/2012. (III. 24.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában, a 18. § tekintetében a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés p) pontjában, a 23. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában: 
1. adatváltozás: az egységes kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, a vis maior tényének bejelentése,
a hasznosító személyében bekövetkezõ változás bejelentése, a másodvetés bejelentése, valamint az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: agrár-környezetgazdálkodási rendelet) 3. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése során a középmély lazítás és
a zöldtrágyázás bejelentése;
2. állandó legelõ: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet 2. cikk c) pontja szerinti földterület;
3. bejelentett tábla: a mezõgazdasági parcellán belüli, az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb,
azonos hasznosítású összefüggõ földterület, amelyen a jogszerû földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve
a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is, valamint amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással
érintett terület;
4. egybemûvelt tábla: olyan, egy fizikai blokk területén belül több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére
használt, azonos hasznosítású összefüggõ földterület, amelyen belül az egyes mezõgazdasági termelõk által
hasznosított területek határai a fizikai ellenõrzés során nem különíthetõek el;
5. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK
tanácsi rendelet 19. cikke, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció, és az integrált
igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK
bizottsági rendelet) 2. cikk (11) bekezdése, valamint a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 
8. cikke szerinti kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt;
6. fizikai blokk: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: 
MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 34. szám 6565



7. hasznosítás: a mezõgazdasági földterületnek adott jogcímekben elõírt növénykultúrával, növényfajjal,
növényfajtával, vagy azok keverékével történõ hasznosítása, pihentetése az egységes területalapú támogatások és
egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”
fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében
foglalt elõírások betartása mellett;
8. jogszerû földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) – amennyiben a 2. § (1) bekezdése
szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek az e pontban megadott
dátumról – a tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelõen földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az
ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a
földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik;
9. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezõgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci
támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, 
valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet
1. számú melléklete szerinti „Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményekbõl” és a HMKÁ rendelet 1.
melléklete szerinti „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” elõírásaiból, továbbá az
agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás esetén a tápanyag-gazdálkodásra, valamint
a növényvédõszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményekbõl áll;
10. kötelezettségvállalással érintett, egybefüggõ terület: egyes támogatások esetén a többéves kötelezettségvállalással
érintett összefüggõ, a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) a fizikai blokkon
belül, ügyfélhez köthetõ, térképileg egyértelmûen lehatárolt terület;
11. KR dokumentum: az egységes kérelem adatait és beadásának idejét tartalmazó, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által – az értesítési tárhelyen keresztül – a kérelmet az ügyfélkapun keresztül benyújtott
személy számára küldött elektronikus dokumentum;
12. mezõgazdasági parcella: az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási 
jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;
13. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;
14. nem mezõgazdasági hasznosítású terület: amennyiben a 2. § (1) bekezdés szerinti, az egyes támogatási jogcímekre
vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a katonai hasznosítású terület a haszonbérbe adott terület – ahol 
a terület mezõgazdasági hasznosítása szerzõdés alapján és fizikailag is biztosított – kivételével, a repülõtér, az
árvízvédelmi terület, a védtöltés területe vagy egyéb terep feletti vízszintet tartó gát, valamint az épített mûtárgy;
15. pontosítás: a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény
mellõzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés
vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;
16. referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybemûvelt tábla;
17. referenciaterület mérete: a támogatható terület mérete, valamint az egybemûvelt tábla fizikai ellenõrzés során mért
területe;
18. támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § g) pontja szerinti terület;
19. technikai közremûködõ: a megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervének munkatársa, a kerületi
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal falugazdász munkatársa vagy a Magyar Agrárkamara agrárkamarai
tanácsadója.

2. Hatály

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehetõ támogatásokra terjed ki:
1. az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl 
szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehetõ egységes területalapú támogatás;
2. a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján igénybe vehetõ 
támogatás;
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3. az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl 
szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehetõ héjas gyümölcsûekre vonatkozó kiegészítõ nemzeti támogatás;
4. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott,
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló
miniszteri rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
5. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott
elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
6. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott,
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló
22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
7. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe
vehetõ támogatás;
8. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe
vehetõ támogatás;
9. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
10. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
11. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
12. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
alapján igénybe vehetõ támogatás;
13. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ
támogatás;
14. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek
erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
alapján igénybe vehetõ támogatás;
15. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
16. 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 alapján igénybe vehetõ támogatás;
17. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
18. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
19. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010.
(III. 30.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
20. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
21. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû ültetvények
létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet alapján igénybe
vehetõ támogatás;
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22. a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 143/2011. (XII. 23.)
VM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
23. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez,
létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapján igénybe
vehetõ támogatás;
24. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehetõ
támogatás;
25. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról
szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás.

(2) Az (1) bekezdésében felsorolt jogcímek igénylõin kívül az egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes,
a hasznosításukban lévõ mezõgazdasági területet a 3. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen azon
ügyfeleknek, akik
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 85p. cikke szerinti,
„a szõlõültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott támogatást”, a 103q. cikke szerinti,
„a szõlõültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott támogatást igénylik, és rendelkeznek mezõgazdasági
területtel; valamint

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85p. cikke szerinti, „a szõlõültetvények kivágásának ellentételezéseként
nyújtott támogatást”, valamint a 103q. cikke szerinti, „a szõlõültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott
támogatást nyertek el, a támogató határozat kiállítását követõen 3 éven keresztül az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet 85t. és 103z. cikke szerint.

(3) A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
(a továbbiakban: Mkk tv.) 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõnek,
valamint az Mkk tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezõgazdasági biztosítási szerzõdés díjához nyújtott támogatást
igénylõ mezõgazdasági termelõnek az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének az
egységes kérelemben kell eleget tennie.

(4) Az egységes kérelem az (1) bekezdés 1–8. pontjában, valamint a 22., 24. és 25. pontjában felsorolt jogcímek esetében
a támogatási és kifizetési kérelmet, az (1) bekezdés 9–21. pontjában, valamint a 23. pontjában felsorolt jogcímek
esetében a kifizetési kérelmet foglalja magában azzal, hogy az (1) bekezdés 19. pontja szerinti jogcím esetében
a 2012. évben a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programba újonnan belépõ
mezõgazdasági termelõ esetében a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.

3. Az egységes kérelem tartalma

3. § (1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ügyfél támogatási és kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésben foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában, és
b) a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az egységes kérelmet az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12–13. cikke és 20. cikk (3) bekezdése szerint kell
összeállítani.

(3) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés d) pontjában részletezett területadatok megadására
vonatkozó kötelezettséget – a 2. § (1) bekezdés 4., 5., 6., 14., 17. és 19. pontja szerinti jogcímek kivételével – az
ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus azonosításával,
valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. A 2. § (1) bekezdés
18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követõen, részterületen megvalósuló
szerkezetátalakítás esetén kell az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdõrészlet
numerikus és grafikus azonosításával teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget. A 2. §
(1) bekezdés 9–13., 16., 17., 18., 21., 23. és 24. pontja szerinti jogcímek esetén – a 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti
jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követõen, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén –
a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzõkönyvnek
megfelelõ adatok feltüntetésével kell megadnia.
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(4) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható
mezõgazdasági területet. A bejelentési kötelezettség az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott,
minimális támogatható méretet el nem érõ mezõgazdasági táblára is vonatkozik.

(5) A bejelentett táblát grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze
a) a fizikai blokk és a támogatható terület határát, kivéve, ha az ügyfél a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti

változásvezetési kérelem benyújtását a grafikus azonosítással egyidejûleg kezdeményezi, és
b) az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás esetén a kötelezettség-vállalással

érintett egybefüggõ területei határát.
(6) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek alapján igénybe vehetõ támogatások alapjául szolgáló terület

megállapításánál nem vehetõ figyelembe az a terület, amely az 1. § 14. pontja alapján nem mezõgazdasági
hasznosítású területnek minõsül.

(7) Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési
tevékenységet kíván végezni.

4. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai

4. § (1) Egységes kérelmet az a mezõgazdasági termelõ nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában
jogszerû földhasználónak minõsül. Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH jogosult vizsgálni.

(2) Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani. Az 
egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejûleg annak egyes mellékleteit – ha az adott támogatási jogcímre
vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását elõírja – papír alapon kell benyújtani az MVH-hoz, a 2. §
(1) bekezdés 9–10., 14., és 16–18. pontja szerinti jogcímek esetén az erdõrészlet fekvése szerint területileg illetékes
erdészeti hatósághoz.

(3) Az egységes kérelemben változtatásokat tárgyév május 15-éig szankció nélkül lehet megtenni.
(4) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történõ benyújtási kötelezettség a (2) bekezdésben foglaltakon kívül

kiterjed az adatváltozás bejelentésére is
a) a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, és – az ügyfél elhalálozására irányuló vis maior bejelentés kivételével –

a vis maior kérelem vonatkozásában,
b) a másodvetés bejelentése vonatkozásában,
c) az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramokra vonatkozó

kötelezettségeinek teljesítése során a másodvetés, a középmély lazítás és a zöldtrágyázás bejelentése
vonatkozásában, amely egyben az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 16. § (7) bekezdésében foglalt
kötelezettségek teljesítését is jelenti.

(5) A mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek – a hasznosító személyében bekövetkezett változást
az ügyfélnek papír alapon kell benyújtania az MVH-hoz, a 2. § (1) bekezdés 9–10., 14., 16–18., és 24. pontja szerinti
jogcímek esetén az erdõrészlet fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz.

(6) Az egységes kérelem ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhetõ el.

(7) Ha az egységes kérelem elektronikus úton történõ benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja
jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (8) bekezdés szerinti igazolását követõen – saját
ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél egységes kérelmének benyújtására. Az egységes kérelem
elektronikus továbbítását 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.

(8) 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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(9) 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 öt 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 egységes kérelem meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának
feltétele az elõzetesen postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

(10) Ha a (9) bekezdés szerinti, elektronikus és papíralapon tett elsõ bejelentést követõen a képviseleti jogosultság
tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintõ bejelentett adatokban változás következik be, azt
a meghatalmazott – a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KR) útján történt azonosítás után –
az MVH honlapján közvetlenül elérhetõ elektronikus ûrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévõ
valamennyi jogosultságára kiterjedõen jelenti be.

(11) A meghatalmazott útján történõ kérelembenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és
az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhetõ kérelem két példányban történõ kinyomtatása,
a kinyomtatott kérelemdokumentumok kérelemadatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi
aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítõ kimutatásban is
elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott
kérelemdokumentum vagy összesítõ kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles
megõrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(12) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti,
egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan.

5. § (1) Az egységes kérelem benyújtásánál, valamint az adatváltozások bejelentésénél kizárólag annak a kérelmezõnek az
esetében járhat el technikai közremûködõ, aki:
a) egységes kérelmet még nem nyújtott be,
b) természetes személy, vagy
c) az egységes kérelem alapján a 2011. évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

(2) A technikai közremûködõ igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni.
A bejelentésrõl szóló nyomtatványt a kérelem benyújtásával együtt kell elektronikusan, továbbá 8 napon belül 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.

(3) A technikai közremûködõ útján történõ kérelembenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja
a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhetõ kérelem két példányban történõ kinyomtatása
és a kinyomtatott kérelemdokumentumok kérelemadatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai
közremûködõ általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítõ
kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott
kérelemdokumentum vagy összesítõ kimutatás 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.

(4) 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.

(5) Amennyiben az ügyfél az MVH döntése ellen fellebbezést nyújt be, a fellebbezéshez csatolni kell – a (3) bekezdés,
valamint a 4. § (11) bekezdése szerint – megõrzésre köteles dokumentumot, valamint elektronikus úton meg kell
küldeni az 1. § 11. pontja szerinti KR dokumentumot.

(6) Több technikai közremûködõ igénybevétele esetén az ügyfél bármelyik technikai közremûködõt igénybe veheti,
egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan.

6. § (1) Ha a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. § (9) bekezdésének
megfelelõen az egységes kérelmet vagy az adatváltozásra vonatkozó bejelentést az ügyféllel annak halálakor együtt
élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse kívánja benyújtani, az egységes kérelem vagy az adatváltozás
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benyújtását megelõzõen az elhalálozás tényét, valamint az egységes kérelem vagy az adatváltozás benyújtásának
szándékát az említett személyeknek – az eljárás megindítása céljából – személyesen vagy postai úton kell
benyújtaniuk az MVH-nak az elhunyt lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az egységes
kérelem vagy az adatváltozás benyújtását megelõzõen az MVH által rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a (3)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen kell csatolni az elhalálozást és
a házastársi minõséget igazoló, vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minõséget megalapozó okiratok
másolatát (halotti anyakönyvi kivonat, valamint házassági anyakönyvi-, születési anyakönyvi kivonat, bejegyzett
élettársi nyilvántartás alapján készült tanúsítvány).

(3) Ha az egységes kérelmet még életében az ügyfél nyújtotta be, de az adatváltozásra vonatkozó bejelentést az ügyféllel
annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse nyújtja be, akkor az adatváltozásra
vonatkozó bejelentéshez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát.

(4) Ha az egységes kérelmet az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse
nyújtja be, az egységes kérelem benyújtásával egyidejûleg csatolnia kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát.
Ebben az esetben az adatváltozásra vonatkozó bejelentés benyújtásánál a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát
nem kell ismételten csatolni.

(5) Az egységes kérelmet vagy az adatváltozást benyújtani kívánó személynek rendelkeznie kell regisztrációs számmal,
ennek hiányában a bejelentéssel egyidejûleg a regisztrációs szám megállapítását is kérelmeznie kell.

7. § (1) A vis maior és a kivételes körülmények eseteinek a 4. § (4) bekezdés szerinti elektronikus bejelentésével egyidejûleg
a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani az MVH-hoz, kivéve azokban az
esetekben, amikor a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) Az egységes kérelemmel egyidejûleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési
kérelmet, valamint az ügyfél-regisztrációval kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A 2. § (1) bekezdés 9–10., 14., 16–18. és 24. pontja szerinti jogcímek esetén a kifizetési kérelem alapján indult eljárásban
hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmet az MVH-nak címezve, de a területileg illetékes erdészeti hatósághoz kell
benyújtani, amely továbbítja az eljárás lefolytatására illetékes MVH központi szervéhez.

8. § (1) Ha az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal az egységes kérelem benyújtásának idõpontjában, vagy
a nyilvántartásba vétel során nem tett eleget adatbejelentési kötelezettségének, akkor az egységes kérelem
beadásával egyidejûleg kezdeményeznie kell a nyilvántartásba vételét és pótolnia kell a Tv.-ben elõírt adatokat is.

(2) Az egységes kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az
ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének idõpontját pedig az ideiglenesen fenntartott
értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja, és az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet
a beérkezett egységes kérelem adatairól. Az értesítésnek tartalmaznia kell
a) az ügyfélazonosító adatokat,
b) az ügyfél fizetési számlaszámát,
c) az egységes kérelem beérkezésének idõpontját (év, hónap, nap, óra, perc), valamint
d) a beérkezett egységes kérelem érkeztetési számát.

(3) Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére harminc napon belül papír
alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás az egységes kérelemben foglaltaknak
megfelelõen tartalmazza
a) az ügyfélazonosító adatokat,
b) az egységes kérelemben szereplõ bejelentett táblák adatait az alábbiak szerint:

ba) a fizikai blokk azonosító számát,
bb) a bejelentett tábla sorszámát,
bc) a hasznosítás típusát,
bd) a bejelentett terület nagyságát,

c) a bejelentett jogcímeket,
d) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát, valamint
e) az egységes kérelem benyújtásának idõpontját.
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5. Késedelmes benyújtás

9. § (1) Az egységes kérelem a 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidõn túl – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet
23. cikkében foglaltakra figyelemmel – a tárgyév június 9-éig nyújtható be a 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek
tekintetében, amely benyújtási határidõ jogvesztõ hatályú.

(2) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidõn túl, tárgyév június 9-éig benyújtott egységes kérelem esetében
a támogatási összeg munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül az érintett jogcím vonatkozásában, a 2. §
(1) bekezdés 11–13., 20–21. és 23. pontjában felsorolt támogatási jogcímek kivételével.

6. Adatváltozás bejelentése

10. § (1) Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó, az 1. § 1. pontja szerinti adatváltozást az ügyfélnek – a 4. §
(4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ lejártát követõen
kell bejelenteni.

(2) Az adatváltozások bejelentéséhez az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglalt
jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása

11. § (1) Az egységes kérelem a tárgyév május 31-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.
(2) A módosítás e határnapot meghaladó benyújtására, az érintett mezõgazdasági parcella tényleges hasznosítására

vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti 1 százalékos csökkentése mellett tárgyév június 9-éig van lehetõség.
(3) A (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazandó a 2. § (1) bekezdés 11–13., 20–21. és 23. pontjában

felsorolt támogatási jogcímek esetében.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás

12. § (1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását
követõen a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója (a továbbiakban: új hasznosító) a változást
követõ tizenöt napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon, amely tartalmazza
a) a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,
b) az új hasznosító nyilatkozatait, valamint
c) a hasznosító személyének változásával érintett területek adatait.

(2) Az új hasznosító (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata kiterjed arra, hogy a benyújtott egységes kérelemben
megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte és azok betartását vállalja.

(3) A hasznosító személyében bekövetkezett változásokra egyebekben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 82. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A 2. § (1) bekezdés 1–3., 7–8., és 15. pontjában felsorolt támogatási jogcímek esetében a támogatás az egységes
kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõnek kerül kifizetésre.

(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban az esetben
kell alkalmazni, ha az adott jogcímre vonatkozó jogszabályok eltérõen nem rendelkeznek.

(6) A 2. § (1) bekezdés 5–6. pontjában felsorolt jogcímek vonatkozásában a támogatási jogosultság jogosultjának
személyében bekövetkezett változásra a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A másodvetés bejelentése

13. § Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplõ bejelentett tábláin történt másodvetésrõl, annak megtörténtét követõ
tizenöt napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.
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10. Hiánypótlás

14. § A 3. § (1)–(2) bekezdése alapján az egységes kérelem kötelezõ tartalmát képezõ adatok, valamint az egységes kérelem
adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képezõ dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem
lehetnek.

11. Adminisztratív és fizikai ellenõrzések

15. § (1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenõrzésére
a) az 1122/2009/EK bizottsági rendeletben,
b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben,
c) a HMKÁ rendeletben, továbbá
d) a 2. § (1) bekezdésében hivatkozott, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
kerül sor a 3. § (5) bekezdés a) pontja szerint benyújtott változásvezetési kérelem feldolgozása során megállapítottak
figyelembevételével.

(2) Ha az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplõ igénylések, illetve az (1) bekezdés alapján 
végzett ellenõrzések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mértéke, akkor túligénylés
állapítható meg, amelyrõl az MVH az érintett ügyfelet értesíti.

(3) Ha a túligénylés
a) nem haladja meg a referenciaterület méretének az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése

szerinti mérési tûréshatárral számolt területét (a továbbiakban: mérési tûréshatárral számolt referenciaterület),
akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli
támogatási igénylésekben megjelölt területeket,

b) meghaladja a mérési tûréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH végzés kibocsátásával értesíti az
érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja õket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak megfelelõ
helyesbítésére – amely helyesbítést az ügyfélnek az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell benyújtania –,
vagy az (5) bekezdés b) pontja szerint jár el, vagy

c) vizsgálata során megállapításra kerül, hogy az adott referenciaterületen egyetlen ügyfél érintett, akkor
a referenciaterületet meghaladó terület jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet benyújtó
ügyfelet és a kérelmében foglaltaknak megfelelõen a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.

(5) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követõen
részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH
a) a mérési tûréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában

a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt
területeket, vagy

b) a mérési tûréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenõrzést, illetve
adminisztratív ellenõrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

(6) Az (5) bekezdés szerinti ellenõrzéseket nem kell lefolytatni, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt
határidõt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidõt elmulasztó ügyfél egységes
kérelmében bejelentett, túligénylésben érintett területeit a túligénylés mértékének megfelelõen csökkenti.

16. § (1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 15. § (3)–(6) bekezdése szerint
jár el.

(2) Túligénylés vagy többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél
hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerû földhasználónak minõsül. Amennyiben
a jogszerû földhasználó ügyfél egyébként jogosult a támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást az
adott terület hasznosításától függõen állapítja meg.
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(3) Ha a (2) bekezdés és a 15. § (3)–(6) bekezdés szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethetõ meg a túligénylés
vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében
jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása szempontjából
– nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100 százalékát.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására
egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerõs határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek
együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás
indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH
a jogvita jogerõs eldöntéséig felfüggeszti.

17. § Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 40. §-a szerinti eljárás lezárása után az adminisztratív ellenõrzés 
során továbbra is megállapítható, hogy a bejelentett tábla megsérti a 3. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elõírásokat,
a bejelentett táblát az MVH hivatalból módosítja és a 3. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elõírások megsértésével
megadott területet túlzott mértékû bejelentésként kezeli. Jogkövetkezményként az 1122/2009/EK bizottsági rendelet
58. cikkében foglaltak alkalmazandóak.

12. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

18. § (1) Az egységes kérelmet benyújtó, illetve adatváltozást bejelentõ ügyfél az egységes kérelemhez kapcsolódó és az
MVH-hoz teljesítendõ, az e rendeletben, valamint az MVH közigazgatási döntésében meghatározott bejelentési,
adatváltoztatási, változásbejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét vagy
jogosultságát – az erre vonatkozó kérelmet tartalmazó, a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozata alapján
– a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül – a papír alapon történõ benyújtás helyett – kizárólag
elektronikus úton is teljesítheti.

(2) Az MVH az (1) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül
hozzáférhetõ informatikai rendszert mûködtet.

(3) Ha az ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, akkor a meghatalmazásnak az
(1) bekezdés szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történõ ügyintézésére is ki kell terjednie.
A meghatalmazásra a 4. § (8)–(10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az ügyfélnek vagy a meghatalmazottjának az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján található
elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatáson keresztül megküldött nyilatkozatban kell megjelölnie azon (1) bekezdés
szerinti eljárási cselekményeket, amelyeket elektronikus ügyintézés keretében, kizárólag elektronikus úton kíván
teljesíteni.

(5) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja elektronikus kapcsolattartást kér, az MVH az adott eljárási cselekményhez
kapcsolódó értesítéseit, dokumentumokat, valamint az eljárás során hozott végzését, határozatát elektronikus úton
közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.

(6) Az ügyfél vagy meghatalmazottja az elektronikus ügyintézésre irányuló kérelmét tartalmazó nyilatkozatát – az MVH
honlapján található elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatáson keresztül vagy papíralapon megküldött nyilatkozatban –
visszavonhatja.

(7) Az ügyfél által bejelentett kapcsolattartási forma változtatása esetén az MVH az áttérés bejelentését követõ tíz napon
belül készült dokumentumokat, nyilatkozatokat a régi formában küldi meg az ügyfél részére.

(8) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja nem az általa kért kapcsolattartási formának megfelelõen teljesíti az adott
eljárási cselekményt, és az adott kapcsolattartási formában történõ ügyintézésre irányuló kérelmét tartalmazó
nyilatkozatát sem vonta vissza, akkor az MVH egy alkalommal, 5 napos határidõ tûzésével felhívja az adott eljárási
cselekmény változatlan tartalmú, az ügyfél által kért kapcsolattartási formának megfelelõ formában történõ
teljesítésére. Amennyiben az ügyfél a teljesítést elmulasztja, a mulasztással érintett eljárási cselekményt a döntés
meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.
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13. Állandó legelõként hasznosított földterületek fenntartása

19. § (1) Ha az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabály az állandó legelõterület csökkentésével összefüggésben az
érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elõ vagy jogkövetkezmény
alkalmazását rendeli el, akkor azok a MePAR, valamint a támogatási kérelmek nyilvántartási rendszerének az adott
földterületre vonatkozó adatai alapján meghatározott állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

(2) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott referenciaarány (0,0264) biztosítása
érdekében az egységes kérelemben az ügyfél az erre a célra fenntartott hasznosítási kóddal nyilatkozik az általa
bejelentett terület vonatkozásában állandó legelõként hasznosított földterület nagyságáról és az 1122/2009/EK
bizottsági rendelet 13. cikk (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen hasznosított egyéb, bejelentési
kötelezettséggel érintett területekrõl. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredõ jogkövetkezményekre az
1122/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

14. Kifizetés

20. § (1) Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a támogatás kifizetése
a tárgyév december 1. és a tárgyévet követõ év június 30. között az ügyfélnek az MVH által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történõ átutalással történik.

(2) Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, a támogatás euróban kerül
megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június
21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikkében, továbbá az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek
a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikk (1) bekezdése és 11. cikke szerint
meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az 1122/2009/EK rendelet 13. cikk (8) bekezdésében írt valamennyi terület
bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, és az egységes kérelmén bejelentett összes terület, valamint az általa
bejelentett és be nem jelentett területek összege közötti különbözet
a) meghaladja a bejelentett területek 3%-át, de nem éri el a 10%-ot, úgy az adott évre a mezõgazdasági termelõnek

fizetendõ közvetlen támogatások teljes összege 1%-kal,
b) a bejelentett területek legalább 10%-a, de nem éri el a 20%-ot, úgy az adott évre a mezõgazdasági termelõnek

fizetendõ közvetlen támogatások teljes összege 2%-kal,
c) a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezõgazdasági termelõnek fizetendõ közvetlen

támogatások teljes összege 3%-kal
kerül csökkentésre.

15. Záró rendelkezések

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

16. Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. § Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendeletnek,
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b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,

c) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. § (1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010.
(III. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] 16. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A zöldség-, illetve gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
a) részben, vagy egészben kizárólag a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett zöldség-, gyümölcstermelõre,
vagy
b) gazdaságátadási támogatást igénybe vevõ termelõ által bármely, a gazdaságot átvevõ személyre ruházható át.
(2) A Virginia, illetve a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
a) részben, vagy egészben kizárólag a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett Virginia, Burley
dohánytermelõre, vagy
b) gazdaságátadási támogatást igénybe vevõ termelõ által bármely, a gazdaságot átvevõ személyre ruházható át.”

(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelettel megállapított 16. § (1) és (2) bekezdését a
2012. március 1-jétõl benyújtott átírási kérelmekre is alkalmazni kell.”

24. § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról szóló 22/2011. (III. 25.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 30/2012. (III. 24.) VM rendelete
a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához 
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás 
részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 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. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. beszámoló: a LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) által a munkaterv alapján, az elszámolási 

idõszakban elvégzett feladatokat, kötelezettségeket bemutató és igazoló dokumentumok összessége, amelynek
elkészítésére, benyújtására, ellenõrzésére és értékelésére az elektronikus beszámolói felületen kerül sor;

2. elektronikus beszámolói felület: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) megbízásából létrehozott és üzemeltetett, 
a LEADER HACS munkatervének és beszámolójának elkészítésére, feltöltésére, ellenõrzésére és értékelésére
alkalmas online felület, amely egyben elsõdleges kommunikációs csatorna az IH és a LEADER HACS-ok között;

3. elszámolási idõszak: a 11. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott idõszak;
4. helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék, vagy a LEADER 

HACS által – az adott célterületében – helyi termékként meghatározott hagyományos termék;
5. költségfelmerülés idõpontja: a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés idõpontja,

annak hiányában a kiállítás idõpontja;
6. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti meghatározás;
7. közforrás: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára

nyújtott mûködési támogatás;
8. munkaszervezet: a LEADER HACS ügyviteli és adminisztratív szerve, amely a LEADER HACS és az IH között

megkötött együttmûködési megállapodás és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban:
MVH) kötött feladat átruházásról szóló szerzõdés alapján látja el feladatait a III. és IV. tengely intézkedéseinek
végrehajtása érdekében, azzal, hogy a IV. tengelyt és a III. tengely nem horizontális intézkedéseit érintõ
pályázatírási vagy egyéb vállalkozási tevékenységet nem folytat; és amelynek a vezetõje nem lehet a LEADER
HACS címmel rendelkezõ egyesület elnöke;

9. munkaterv: az IH és az MVH által is elkészített, a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási idõszakra
vonatkozóan a HACS-ok által ellátandó feladatok összességét tartalmazó tervdokumentum, amelyet az IH a
LEADER HACS-ok számára az elektronikus beszámolói felületen, az MVH pedig papír alapon tesz közzé;

10. reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területérõl származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévõ
vállalkozások termékei, illetve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS) megvalósítását elõsegítõ,
programot népszerûsítõ, bemutató termékek, kiadványok;

11. támogatott intézkedések: a III. tengely nem horizontális intézkedései és az IV. tengely HVS-ben szereplõ
intézkedései;

12. vezetõ tisztségviselõ: a LEADER HACS önálló jogi személyiségû szervezet vezetõ testületének tagja, egyesület
esetében az egyesület elnökségének, felügyelõ bizottságának tagja;

13. IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fõ lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fõ/km2-nél alacsonyabb
népsûrûséggel rendelkezõ települések, valamint a külterületükkel támogatásra jogosult települések, a Budapest
agglomerációjához tartozó települések kivételével.

2. Az ellátandó feladatok köre

2. § (1) Támogatás vehetõ igénybe
a) a HVS megalkotására, felülvizsgálatára, valamint a HVS elõrehaladásának és végrehajtásának évközi és idõszaki

értékelésére;
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b) a LEADER HACS illetékességi területén mûködõ irodahelyiség fenntartására, a LEADER HACS HVS-ében foglaltak
megvalósítása érdekében;

c) a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, a 4. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványon
az IH által elõzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek
a LEADER HACS-ok teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentõségû területét érintik;

d) a HVS végrehajtásában közremûködõk felkészítésére, képzésére, továbbképzésére – az IH részére benyújtott
beszámoló alapján ezen feladattervi azonosító alatt szerepeltetve – a támogatott intézkedések vonatkozásában,
valamint a HVS megvalósítása érdekében;

e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötõdõ tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális
vidékfejlesztési szereplõk, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek közötti
együttmûködés ösztönzésére, együttmûködési hálózatok fejlesztésére és mûködtetésére, projektek
generálására, továbbá a hátrányos helyzetû csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek
folytatására;

f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projektek elõkészítését támogató nyilvános szakmai konzultációkra,
fórumokra;

g) a LEADER HACS-ok területérõl az ügyfelek által benyújtandó támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési
kérelmek összeállításának segítésére, valamint ehhez kapcsolódó konzultációk szervezésére, lebonyolítására és
ügyfélszolgálati tevékenység folytatására;

h) a támogatott intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek elektronikus rögzítésére,
az ügyfelek számára infrastruktúra, technikai háttér biztosítására;

i) az IH által közvetlenül a LEADER HACS számára a HVS végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott
feladatok elvégzésére;

j) a támogatott intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek
feldolgozásában, értékelésében, ellenõrzésében való, az MVH-val kötött külön, feladat átruházásról szóló
szerzõdés alapján történõ közremûködésre;

k) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásával megvalósuló
vidékfejlesztési program és a HVS végrehajtása, a HVS népszerûsítése, a LEADER HACS népszerûsítése érdekében
a LEADER HACS által a munkatervben meghatározott kötelezõ feladatok elvégzésére;

l) az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program és a HVS végrehajtása, a LEADER HACS
népszerûsítése érdekében a LEADER HACS által a munkaterv alapján önként vállalt egyéb feladatok elvégzésére;

m) a LEADER HACS-hoz a LEADER HACS illetékességi területérõl – az adott jogcím eljárásrendje alapján
meghatározott feladatokra – a vidéki szereplõk által benyújtott kérelmekhez, pályázatokhoz kapcsolódó elõzetes
rangsor felállítására;

n) a LEADER HACS-hoz a LEADER HACS illetékességi területérõl – az adott jogcím eljárásrendje alapján
meghatározott feladatokra – a vidéki szereplõk által benyújtott projektjavaslatokról, kérelmekrõl, pályázatokról
való döntéshez kapcsolódóan.

(2) Az (1) bekezdés a), e), i), k), m) és n) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS köteles maga ellátni.
A feladatot kizárólag a munkaszervezettel munkaviszonyban álló munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy láthatja el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be,
vállalkozói jellegû megbízást nem köthet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat akkor minõsül teljesítettnek, ha a LEADER HACS önálló
feladatellátás útján alapkövetelményként az alábbiakat teljesíti
a) az illetékességi területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkezõ, legalább 20 m2 összes

alapterületû önálló, telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott központi irodát
üzemeltet, amely legalább heti 40 órában, a LEADER HACS honlapján meghirdetett nyitva tartási idõben az
ügyfelek rendelkezésére áll;

b) az általa fenntartott központi iroda a IV. tengely vagy a III. tengely nem horizontális intézkedéseire vonatkozó
pályázat, támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem benyújtása érdekében, a jogcímrendelet megjelenésétõl
a benyújtási idõszak végéig hetente egy, a LEADER HACS honlapján elõre meghirdetett napon két órával
meghosszabbított nyitva tartással az ügyfelek rendelkezésére áll;

c) amennyiben az illetékességi területén alirodát mûködtet, az rendelkezik telefonos elérhetõséggel és internet
kapcsolattal, valamint legalább heti 20 órában az ügyfelek rendelkezésére áll;
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d) egy fõ fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdései kapcsán felelõs szakmai vezetõt
alkalmaz;

e) a végsõ kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot mûködtet;
f) a HVS-ben meghatározott intézkedésekhez, prioritásokhoz, jogcímrendeletekhez, az EMVA társfinanszírozásával

megvalósuló vidékfejlesztési program végrehajtásához kapcsolódóan minden, a 11. § (5) bekezdés b) pontja
szerint meghatározott elszámolási idõszakban – a munkaterv szabályozása alapján –, de legalább egy alkalommal
tájékoztató fórumot tart az illetékességi területén;

g) a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott elszámolási idõszakban – a munkaterv szabályozása alapján
–, de legalább egy alkalommal, a vidéki szereplõk, pályázók, illetve a LEADER HACS-ok, szakmai szervezetek
közötti szakmai tapasztalatcserét elõsegítõ, szakmai együttmûködést erõsítõ céllal regionális értekezletet,
találkozót szervez vagy azon részt vesz;

h) az IH által szervezett képzéseken, legalább egy alkalmazásában álló személy részvételét biztosítja.
(4) A (3) bekezdés a) pontjától a LEADER HACS csak az IH elõzetes engedélyével térhet el.
(5) A LEADER HACS kizárólag egy fõ munkaszervezet vezetõt alkalmazhat, aki nem lehet a LEADER HACS címmel

rendelkezõ egyesület elnöke.
(6) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS önálló feladatellátás keretében akkor láthatja el,

ha
a) legalább két fõ ügyintézõt alkalmaz, aki a b) pont szerinti, valamint ügykezelõi feladatokat is elláthat és akik közül

legalább egy fõ fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott;
b) egy fõ, fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott szakmai vezetõt alkalmaz, aki lehet a munkaszervezet

vezetõje vagy helyettese, és elláthat ügyintézõi feladatot is;
c) az általa fenntartott iroda a (3) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. mellékletben szereplõ

delegálási követelmény jegyzéknek;
d) a 2009. október 1-je után felvett alkalmazottak a 8. mellékletben szereplõ személyi feltételeknek megfelelnek.

(7) A IV. tengely vonatkozásában nem jogosult településen a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti iroda, aliroda üzemeltetése
az IH elõzetes jóváhagyása alapján kezdhetõ meg.

(8) A LEADER HACS szervezetében, az általa fenntartott vagy mûködtetett iroda helyét illetõen vagy személyi
körülményekben bekövetkezett változásról a LEADER HACS köteles a változás bekövetkezésétõl számított 10 napon
belül az elektronikus beszámolói felületen megtalálható formanyomtatvány beküldésével az IH-t elektronikus úton
tájékoztatni. Amennyiben a HACS az IH felé nem tesz maradéktalanul eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor
tevékenysége szankcionálásra kerül az aktuális elszámolási idõszak terhére, a munkaterv szerinti egyéb feladatokra
elszámolható kiadások 1%-os csökkentésével.

3. Feladatellátás bevont szervezettel

 3. § (1) A 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatot a LEADER HACS önállóan vagy bevont szervezet útján látja el.
(2) Egy bevont szervezet több LEADER HACS bevont szervezeteként is mûködhet.
(3) A bevont szervezet köteles a LEADER HACS illetékességi területét érintõ megyék valamelyikében akkreditált irodát

mûködtetni, fenntartani.
(4) A bevont szervezet feladatellátásának alapja a LEADER HACS-csal, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 
17. § (2)–(4) bekezdéseire tekintettel kötött szerzõdés.

(5) Az MVH felé kizárólag a LEADER HACS számolhat el a bevont szervezet és a LEADER HACS közötti vállalkozási szerzõdés 
szerinti feladatellátás során felmerülõ költségekkel, pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok alapján.

(6) A bevont szervezet által történõ, a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladat ellátása vonatkozásában az MVH által
kiállított teljesítésigazolás alapján a HACS-csal kötött vállalkozási szerzõdésben megállapított összeg számolható el.

(7) A (6) bekezdés szerinti összeg megállapításának alapját az képezi, hogy átruházott feladatot ellátó személyenként
legfeljebb nettó 2000 forint/munkaóra kiadás számolható el. Az elszámolás alapja a LEADER HACS-onként átruházott
feladatot ellátó személyekre vonatkozó munkaidõ-nyilvántartás, amelyben elkülönítetten jelenítik meg az átruházott
feladatokra, valamint a LEADER HACS által ellátandó egyéb feladatokra fordított munkaidõt. 

(8) A LEADER HACS a bevont szervezet tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha azt õ végezné, a 2. § (1) bekezdés j) pontja
szerinti feladat ellátása során bekövetkezõ szabálytalanságok esetén a bevont szervezet hibájára, tévedésére, vagy
mulasztására nem hivatkozhat. Az IH, valamint az MVH ellenõrzése során megtekintheti azon dokumentumokat,
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amelyek a HACS és a bevont szervezet közötti jogviszonnyal érintettek, továbbá külön engedély nélkül beléphetnek
a bevont szervezet helyiségeibe, és soron kívüli tájékoztatást kérhetnek a bevont szervezettõl.

(9) A bevont szervezetnek a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatok elvégzéséhez meg kell felelni a 8. mellékletben
szereplõ delegálási követelmény-jegyzékben foglaltaknak.

(10) A 9. §-ban meghatározott teljesítésigazolás alapját képezõ, az MVH által meghatározott feladatoknak megfelelõ
részletes teljesítési jelentést a bevont szervezet minden teljesítésigazolással érintett elszámolási idõszak utolsó napját
követõ 8 napon belül megküldi a LEADER HACS részére.

(11) A 9. §-ban meghatározott teljesítésigazolás alapja kizárólag a LEADER HACS elnöke által ellenjegyzett, a bevont
szervezet feladat ellátását tételesen mutató teljesítési jelentés lehet.

(12) Bevont szervezet kizárólag olyan jogi személyiségû szervezet lehet, amelynek a (4) bekezdés szerinti szerzõdés
aláírásának és hatályba lépésének idõpontjában nincs köztartozása, sem az MVH-val szembeni tartozása, továbbá
a szerzõdés hatályba lépéséig – amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi
akciócsoportok részére nyújtandó mûködési elõlegrõl szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet alapján elõleget vett
igénybe – az elõleggel maradéktalanul elszámolt.

(13) Nem vehet részt a bevont szervezet és a LEADER HACS által kötött szerzõdésben meghatározott feladatok ellátásában
az a személy, aki a IV. tengelyt és a III. tengely nem horizontális intézkedéseit érintõ pályázatírási tevékenységet folytat.

4. A támogatás mértéke

4. § (1) A támogatás igénybevételére a LEADER HACS címmel rendelkezõ szervezet jogosult kivéve az 5. § (12) bekezdésében
meghatározott esetet. Az igényelhetõ támogatás összegérõl a vonatkozó IH közlemény rendelkezik.

(2) A LEADER HACS, annak munkaszervezete a III. tengely nem horizontális intézkedései és a IV. tengely vonatkozásában
vállalkozási vagy egyéb gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

(3) 2011-tõl a LEADER HACS által, az IH-val kötött együttmûködési megállapodás, valamint az MVH-val kötött feladat
átruházásról szóló szerzõdés alapján történõ mûködési költség finanszírozás keretében a LEADER HACS által igénybe
vehetõ összes mûködési támogatás nem haladhatja meg a vonatkozó IH közleményben meghatározottak szerint
rendelkezésre álló összeget. A LEADER HACS által a tárgyévben felhasználásra nem kerülõ összeg a következõ
mûködési évre átvihetõ. Az éves keretet meghaladó, a következõ évekre jutó mûködési forrás terhére történõ forrás
felhasználáshoz az IH elõzetes engedélye szükséges.

(4) Az IH a vonatkozó IH közlemény alapján évente ellenõrzi a LEADER HACS-ok által felhasznált mûködési forrást, amely
során megvizsgálja a mûködési költség és a LEADER HACS rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználási arányát és
mértékét. Amennyiben ezen ellenõrzés során kiderül, hogy a mûködési forrás és a fejlesztési forrás felhasználási aránya 
nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelõen jogosult módosítani a rendelkezésre álló mûködési forrás
felhasználásának ütemét.

(5) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. § (11) bekezdésében foglaltaktól
eltérõen, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja
a) a nettó elszámolható kiadás, és
b) a vissza nem téríthetõ általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadott érték

adó-rendszerrõl szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének elsõ
albekezdésében említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli.

(6) A közforrások aránya az elszámolható kiadások 100%-a.
(7) A LEADER HACS és a bevont szervezet, az IH-val kötött együttmûködési megállapodásban, valamint az MVH-val kötött

feladat átruházásról szóló szerzõdésben foglalt feladatai ellátására az e rendeletben foglalt támogatáson felül további
támogatás igénybevételére, illetve díjszedésre nem jogosult.

5. Elszámolható kiadások

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az adott elszámolási idõszakra vonatkozó
feladatok ellátásával összefüggõen:
a) az 1. és 2. melléklet szerinti, mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadás legfeljebb 80%-ban,
b) a 3. melléklet szerinti, mûködéshez kötõdõ személyi jellegû kiadás legalább 20%-ban
számolható el.
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(2) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti 692010, 691019, 692021, 692022, 692023, 692024, 692029, 692031, 732011, 732012, 732013, 732014, 732019,
732020, 702230, 773311, 773312 TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti
elszámolási idõszakban igényelhetõ támogatás együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 1 000 000 Ft-ot.

(3) A bruttó 250 000 Ft-ot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésû termékbeszerzések és szolgáltatások
számlatételeinek együttes összege esetén, ha az ellenérték
a) nem éri el a közbeszerzésekrõl szóló törvényben meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két

árajánlatot és a választás indoklását mellékelni kell a kifizetési kérelemhez;
b) eléri a közbeszerzésekrõl szóló törvényben meghatározott értékhatárt, a Vhr. 33. §-át kell megfelelõen alkalmazni.

(4) A 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási idõszakban a bruttó 500 000 Ft teljes bekerülési értékû vagy ezen
bekerülési érték feletti nagy értékû tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatás igénybevétele vagy önként vállalt
többletfeladat elvégzése IH elõzetes jóváhagyás birtokában kezdhetõ meg.

(5) A nagy értékû tárgyi eszköz beszerzéséhez az 5. mellékletben, az önként vállalt többletfeladat ellátásához, nagy értékû
szolgáltatás igénybevételéhez a 6. mellékletben szereplõ formanyomtatványon kérhetõ IH jóváhagyás.

(6) Az (5) bekezdés szerinti IH elõzetes jóváhagyás kéréséhez csatolni kell és elektronikus, valamint postai úton is meg kell
küldeni az IH részére a vonatkozó 2 árajánlat másolatát és a HACS vezetõ testületének az eszközbeszerzésrõl vagy
az önként vállalt feladatellátásról szóló döntését tartalmazó jegyzõkönyvet, továbbá a választás indoklását is.

(7) A (3) bekezdés szerinti tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerû használatához nélkülözhetetlen,
kiegészítõ, önállóan nem használható kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatétel-soron szerepel.
Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és mûszaki paramétereitõl alacsonyabb szintû
mûszaki tartalom irányába eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összeget legfeljebb
10%-ban haladhatja meg.

(8) A LEADER HACS a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatainak vonatkozásában 2013. december 31-ig
egy adott témában egy, de évente legfeljebb két tanulmány vagy helyzetfeltáró elemzés vonatkozásában jogosult
támogatásra. Egy adott évben egy tanulmány vagy helyzetfeltáró elemzés készítésére elismerhetõ összes költség nem
haladhatja meg a bruttó 500 000 Ft-ot. A tanulmány vagy helyzetfeltáró elemzés elkészítésére vonatkozó döntést a
HACS közgyûlése vagy taggyûlése hozza meg, valamint az elkészült tanulmány, helyzetfeltáró elemzés hasznosítható
értékeirõl döntést kell a LEADER HACS közgyûlésének vagy taggyûlésének hoznia, és a tanulmányt, helyzetfeltáró
elemzést a LEADER HACS a weboldalán mindenki számára elérhetõ formában köteles közzétenni.

(9) Ha a 2. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülõ feladatonként számított költség
a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási idõszakban meghaladja a bruttó 500 000 Ft-ot, akkor a feladatellátás
az IH elõzetes jóváhagyásával végezhetõ. Az IH jóváhagyását a 6. melléklet szerinti adattartalmú, formanyomtatványon
lehet kérelmezni. Az IH elõzetes hozzájárulása nélkül a feladatellátás nem kezdhetõ meg.

(10) Az IH elõzetes hozzájárulásával megvalósuló feladat esetében az elszámolható kiadás mértéke vonatkozásában az IH
elõzetes hozzájárulásának idõpontja szerint hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(11) A 4., 5., 6. és 7. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az
IH-hoz postai úton való beérkezését követõen 15 napon belül dönt az IH.

(12) Amennyiben a LEADER HACS címe visszavonásra kerül, akkor a LEADER HACS a címvisszavonást követõ hónapban
jogosult kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben elszámolhatja a címvisszavonást megelõzõen felmerült kiadásait.

6. § (1) A LEADER HACS a HVS-ben foglalt célok megvalósulása érdekében a Vhr. 3. mellékletében felsorolt tevékenységek
vonatkozásában az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program horizontális intézkedéseit,
az Új Széchenyi Terv intézkedéseit, vagy egyéb pályázati alapokhoz kapcsolódó projekteket tekintve potenciális
kedvezményezettek részére szolgáltatási vagy egyéb tevékenységeibõl eredõ bevételeirõl, valamint az EMVA
társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési programon kívüli, egyéb pályázati forrásokból származó egyéb
bevételeirõl, továbbá a tevékenységekkel összefüggésben felmerülõ kiadásairól köteles elkülönített nyilvántartást
vezetni.

(2) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.
(3) Nem számolhatók el a végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvényben meghatározott minimális

felmondási idõt meghaladó felmondási idõre járó személyi juttatással, valamint a szabadságmegváltással
kapcsolatban felmerülõ személyi jellegû kiadások, és munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
bármilyen okból történõ megszûnése esetén keletkezõ fizetési kötelezettségek.
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(4) A LEADER HACS a honlapján köteles a 11. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott idõszakok vonatkozásában
közzétenni a rendszeresen aktualizált, munkatervben megjelölt feladatai ellátása érdekében felmerült, elszámolt
kiadások tekintetében kifizetett támogatásra vonatkozó adatokat kiadástípusonként.

(5) A támogatás keretében beszerzésre kerülõ eszközök vonatkozásában a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen,
az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelemrõl szóló támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt
évig tart.

(6) A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen a támogatás keretében beszerzésre kerülõ eszköz az üzemeltetési
kötelezettség idõtartama alatt nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történõ csere, lopás,
mûködésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az IH elõzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt
igazolás mellett a támogatás terhére elszámolható.

7. § (1) A LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségû szervezet munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló munkatársának havi bruttó munkabére legfeljebb 360 000 Ft lehet.

(2) A LEADER HACS vezetõ tisztségviselõi részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegébõl
elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 50 000 Ft és járulékai.

(3) A Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) tagjai számára a IV. tengely pályázatainak benyújtási idõszakát
megelõzõ két hónap vonatkozásában havonta legfeljebb bruttó 30 000 Ft és járulékai számolható el tiszteletdíjként.
Amennyiben a LEADER HACS bármely vezetõ tisztségviselõje 2011-tõl HBB feladatot is ellát, tiszteletdíjban csak egy
jogcímen részesülhet.

(4) A LEADER HACS elnöke, ügyvezetõje vagy igazgatója és munkaszervezetének dolgozója részére a 3. melléklet
c) pontja szerint költségtérítés számolható el.

(5) A saját gépjármû belföldi hivatali célú használata esetén kiküldetési rendelvény alapján
a) a LEADER HACS elnöke, ügyvezetõje vagy igazgatója gépjármû használatának kiadásaira 2012. április1-jétõl

legfeljebb bruttó 30 000 Ft/hó összeg;
b) a LEADER HACS munkaszervezetének munkaszerzõdéssel foglalkoztatott munkavállalói gépjármû használatának

kiadásaira 2012. április 1-jétõl – összesen legfeljebb bruttó 90 000 Ft/hó összeg
számolható el.

(6) Külföldi hivatali célú kiküldetés költségei a 6. melléklet szerint benyújtott, árajánlatokkal alátámasztott elõkalkuláció
alapján az IH elõzetes hozzájárulásával számolhatók el.

(7) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket – számítógép, laptop,
mobiltelefon – kizárólag a LEADER HACS-csal munkaszerzõdésben álló fõállású munkavállalók kaphatnak használatra.
A 2012. április 1-je elõtt a LEADER HACS vezetõ tisztségviselõi részére használatra adott eszközök továbbra is
használhatók és költségeik elszámolhatók.

(8) A helyi és távolsági távbeszélõ-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó
beszédcélú adatátvitel szolgáltatás költségének elszámolható mértékére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján az egyes meghatározott juttatások szabályai vonatkoznak.

(9) A bérelt HACS irodát, illetve alirodát albérletbe adni nem lehet. Új iroda, aliroda bérlése csak az IH-nak történõ elõzetes
bejelentést és IH jóváhagyást követõen történhet. A jóváhagyást a 7. melléklet szerinti adattartalmú
formanyomtatvány IH-hoz történõ elektronikus és postai úton történõ megküldésével kezdeményezheti a LEADER
HACS.

(10) A LEADER HACS elnökének, vezetõ tisztségviselõjének, munkaszervezet vezetõjének, munkavállalójának
tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló vállalkozás nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak
ellátásában, térítés ellenében szolgáltatást nem nyújthat a LEADER HACS és munkaszervezete számára a kötelezõen
ellátandó vagy önként vállalt feladatok vonatkozásában.

(11) A LEADER HACS elnöke, vezetõ tisztségviselõje, munkaszervezet vezetõje, munkaszervezet munkavállalója és ezek
közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet vezetõje, munkaszervezet
munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában
bérleti díj nem számolható el.

8. § (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett, és a közgyûlés által elfogadott éves beszámolót,
könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgálói jelentés elkészítését követõ elsõ kifizetési kérelemmel, de legkésõbb évente
június 30-ig meg kell küldenie az MVH részére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és az MVH által kiküldött
felszólításban megjelölt határidõn belül sem pótolja, vagy a könyvvizsgálói jelentés és az éves beszámoló adattartalma 
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nem feleltethetõ meg egymásnak, és az MVH-val történõ adategyeztetés sem vezet eredményre, akkor az MVH
tájékoztatja az IH-t és az IH visszavonhatja a LEADER HACS címet.

(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás – így
különösen rendezvényhez, fórumhoz kapcsolódó étel, ital ellátás – és a reprezentációs ajándékként nyújtott termék
kivételével. A reprezentációs ajándékhoz kapcsolódó költség együttesen nem haladhatja meg a 11. § (5) bekezdés
b) pontja szerinti elszámolási idõszakonként a bruttó 50 000 Ft-ot, 2012. április 1-jétõl naptári évenként a bruttó
200 000 Ft-ot. A reprezentációs ellátás és a reprezentációs ajándék elszámolásakor figyelembe kell venni a
(7) bekezdésben meghatározott elszámolható költséghatárokat.

(3) A LEADER HACS által fenntartott iroda és aliroda vonatkozásában javítási és karbantartási költség elszámolható
– amennyiben ezen költségek a bérleti szerzõdés alapján, igazolhatóan nem a bérbeadót terhelik –, amelynek összege
a LEADER HACS vonatkozásában együttesen nem haladhatja meg az iroda és alirodák vonatkozásában összesen
2012. április 1-jétõl naptári évenként a bruttó 200 000 Ft-ot.

(4) A LEADER HACS által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2 500 Ft/m2/hó összeg számolható el, amely
összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza. Egy LEADER HACS vonatkozásában iroda bérleti díj címén egy naptári
hónapban legfeljebb bruttó 250 000 Ft számolható el, amelybe beletartoznak az alirodák bérleti díjai is.

(5) A LEADER HACS által az irodabútor beszerzése nem haladhatja meg naptári évenként a bruttó 100 000 Ft-ot.
(6) A LEADER HACS által gépjármû bérlésére legfeljebb egy gépjármû vonatkozásában legfeljebb bruttó 100 000 Ft/hó

összeg számolható el.
(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség

a) helyi, települési rendezvény, fórum esetén a bruttó 100 000 Ft/fórum, rendezvény;
b) a LEADER HACS területén egynél több települést érintõ rendezvények, fórumok vonatkozásában a bruttó

250 000 Ft/rendezvény, fórum;
c) regionális szintû rendezvény, fórum esetén a bruttó 400 000 Ft/rendezvény, fórum;
d) országos rendezvény, fórum esetén a bruttó 1 000 000 Ft/rendezvény, fórum;
e) nemzetközi rendezvény, fórum esetén a bruttó 2 000 000 Ft/rendezvény, fórum
összeget nem haladhatja meg.

(8) A (7) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott rendezvény vagy fórum több LEADER HACS együttmûködésével is
megvalósítható, amely esetben a költségek az együttmûködés arányában megosztva számolhatók el.

(9) A (7) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott rendezvénnyel vagy fórummal kapcsolatban nem számolható el
költség, amennyiben azt a HACS a nemzetközi vagy térségek közötti együttmûködésre igénybe vehetõ támogatásból
valósítja meg.

6. Teljesítésigazolás

9. § (1) A kifizetés elszámolásának alapja az IH által az elektronikus beszámolói felületen meghatározott és a HACS által
elvégzett feladatok alapján kiállított teljesítésigazolás, amelyet az IH a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti idõszakokra
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási idõszak 25. napjáig állít ki és postáz a LEADER HACS részére. Az IH által kiállított 
teljesítésigazolás a teljes feladatellátás 60%-át képezi.

(2) A 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által 11. §
(5) bekezdés a) és b) pontja szerinti idõszakokra meghatározott feladatokra vonatkozóan kiállított, a teljes
feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi.

(3) A 11. § (5) bekezdés a) pont szerinti idõszakra vonatkozóan az MVH által kiállított teljesítésigazolás alapja a LEADER
HACS illetékességi területén mûködõ iroda fenntartása és a folyamatos feladatellátás biztosítása. Amennyiben ezen
feltételek nem teljesülnek, az adott idõszakra támogatás nem kerül folyósításra. Az MVH által kiállított teljesítési
igazolás képezi a kifizetés elszámolásának alapját. A teljesítési igazolás alapján a LEADER HACS a 11. § (5) bekezdés
a) pontja szerinti kiadások 100%-ának elszámolására jogosult.

(4) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés szerinti feladatokat a LEADER HACS nem teljes körûen látta el az adott idõszakban,
az MVH és az IH jogosult a teljesítési arányt csökkenteni a LEADER HACS számára a 11. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott idõszakot megelõzõ három hónapban felmerült összes dologi és személyi kiadásra megállapított
támogatási összeg tekintetében.
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(5) Ha az átruházott feladatokról szóló szerzõdés a lejáratát megelõzõen szûnik meg vagy az adott elszámolási idõszakban 
a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatellátásra annak ellenére nem került sor, hogy az ellátandó feladatok
meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a
(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(6) Amennyiben a LEADER HACS nem lát el – sem önállóan, sem bevont szervezet útján – átruházott feladatokat, abban
az esetben a feladatellátást igazoló teljesítésigazolást az IH állítja ki.

(7) Az MVH a (2) bekezdésben meghatározott teljesítésigazolásokról szóló összesítõ táblázatot minden hónap 20. napjáig
megküldi az IH részére.

(8) Ha a teljesítésigazolás a beszámolóban szereplõ feladatok 100%-nál kisebb mértékû teljesítésérõl szól, a támogatás
legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési
eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i, 65/2011/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 65/2011/EU bizottsági rendelet) 30. cikk (1) bekezdése szerinti szankcióval csökkentett
támogatási összegének és a teljesítés mértékének a szorzata.

(9) A teljesítésigazolás tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplõ teljesített
feladatok azonosítóját és százalékos teljesítési arányát, szankcionálás esetén a vonatkozó indoklást.

7. A támogatás igénybevételének feltétele

10. § Támogatás igénybevételére az IH által kiadott elismerõ határozattal rendelkezõ LEADER HACS jogosult.

8. A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtása

11. § (1) Az új HACS az IH által kiadott elismerõ határozat kézhezvételét követõen a támogatási kérelmet az (5) bekezdésben
meghatározott idõszakokban nyújthatja be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon. A formanyomtatvány kötelezõen tartalmazza
a) az ügyfél-azonosítási adatokat,
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
d) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatokat,
e) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl, valamint
f) az ügyfél aláírását.

(2) A támogatási kérelem egyben elsõ kifizetési kérelemnek is minõsül.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az IH által kiállított elismerõ határozatot, valamint
b) a támogatásra jogosult szervezet bejegyzésérõl szóló jogerõs bírósági nyilvántartásba vételt tartalmazó határozat 

hitelesített másolatát.
(4) A támogatási kérelemhez a Vhr. 27. § e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérõen pénzügyi és üzleti tervet nem kell

csatolni.
(5) A LEADER HACS a kifizetési kérelmet az MVH-hoz nyújtja be, a Vhr. 17. § (2) bekezdésében foglalt benyújtástól eltérõen

az alábbi idõszakokban:
a) – a b) pontban meghatározott idõszakok kivételével – havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelõzõ egy

hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti
díjának és rezsi – így különösen a fûtés, világítás, víz, csatorna, internet, távfelügyelet – költségének, továbbá
a bevont szervezet díjának elszámolására;

b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelõzõ három hónapban felmerült, – az a) pont alapján
elszámolt kiadások kivételével – dologi és személyi jellegû kiadásokra

január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31. között.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására kizárólag az a LEADER HACS jogosult, amely az

MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerzõdésben meghatározott feladatait ellátja.
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(7) Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkezõ változás bírósági bejegyzését megelõzõen a képviseletre
jogosult személy hiánya miatt
a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy
b) a kifizetési kérelem elutasításra került,
a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követõ kifizetési idõszakban benyújtott kifizetési kérelemben
elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást a 9. § (1)–(3) bekezdésének

figyelembe vételével;
b) a 7. § (6) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását;
c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja, a 2. § (4) bekezdése, az 5. § (4) és (9) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése

értelmében az IH elõzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát;
d) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat; valamint
e) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elszámolásakor az

5. § (8) bekezdés szerinti döntéseket, a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 6. melléklet szerinti vonatkozó IH
jóváhagyást.

(9) A (5) bekezdés alól kivételt képez a 80.20.10 TESZOR alatt elszámolható Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége
megnevezésû elszámolható kiadás, amelyre vonatkozóan a 2010. július 1. után felmerült, pénzügyileg teljesített,
az MVH által még ki nem fizetett kiadásokat igazoló bizonylatok elszámolhatóak a 2012. április 1. és 30. között
benyújtott kifizetési kérelemben.

(10) A Vhr. 19. § (6) bekezdésétõl eltérõen a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetni a tétel
Szolgáltatások Jegyzéke (a továbbiakban: SZJ) vagy a vámtarifa számát (a továbbiakban: VTSZ) vagy a Kombinált
Nomenklatúrakódját (a továbbiakban: KN-kód), ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elõ. Az általános
forgalmi adó alapját, mértékét, az 1–3. mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását
lehetõvé tevõ, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell.

(11) Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a 65/2011/EU
bizottsági rendelet 24. cikke alapján adminisztratív ellenõrzést végez. A tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések esetén 
az MVH a 11. melléklet szerinti formai és tartalmi ellenõrzést végez.

9. Jogkövetkezmények

12. § (1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS címet, a LEADER HACS támogatási jogosultsága megszûnik. Amennyiben
a LEADER HACS cím visszavonására az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésben meghatározott ok miatt kerül 
sor, a LEADER HACS a korábban megítélt támogatási összegbõl beszerzett tárgyi eszköz bruttó beszerzési értékének
a kifizetési határozat közlésétõl számított,
a) 1 éven belül a 100%-át,
b) 2. évben a 80%-át,
c) 3. évben a 60%-át,
d) 4. évben a 40%-át,
e) 5. évben a 20%-át,
köteles visszafizetni.

(2) Amennyiben a címvisszavonással érintett LEADER HACS az üzemeltetési kötelezettséggel érintett eszközeit
ingyenesen használatba adja a korábbi illetékességi területén létrejövõ új LEADER HACS-nak, akkor az
(1) bekezdésben szereplõ szankció alól mentesül.
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10. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet  2012. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését megelõzõen a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet] alapján benyújtott kifizetési kérelmek alapján folyamatban lévõ
eljárásokra a 141/2008. (X. 30.) FVM rendeletet kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok mûködésérõl szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a
10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelõ és az IH által elismert, jogi személyiséggel
rendelkezõ helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejûleg vállalta a LEADER HACS minõsítéshez
kapcsolódó feltételek teljesítését;”

(2) A Rendelet 1. §-a a következõ 17. ponttal egészül ki:
„17. bevont szervezet: a LEADER HACS által megbízott jogi személyiségû szervezet, amely közremûködik a támogatott
intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek feldolgozásában,
értékelésében, ellenõrzésében.”

16. § (1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálybalépésekor nonprofit formában mûködõ LEADER HACS címmel rendelkezõ gazdasági társaság
illetékességi területén az (1) bekezdés szerinti idõpontig új HACS-ot szervezhet, amely egyesületi formában az
e rendeletben meghatározott feltételek betartása esetén jogosulttá válik a LEADER HACS címre.”

(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nonprofit formában mûködõ LEADER HACS címmel rendelkezõ gazdasági társaság illetékességi területén
szervezõdõ új HACS megalakulása során a 10. § (3)–(5), és (8) bekezdését, valamint a szervezési idõszakra vonatkozó
rendelkezés kivételével a 13. § (1)–(2), (4)–(5) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.”

17. § A Rendelet a következõ 2/A. címmel egészül ki:

„2/A. Szervezet bevonása
4/A. § (1) A delegálási szerzõdésben meghatározott feladatokat a LEADER HACS saját munkaszervezete vagy bevont
szervezet útján látja el.
(2) A LEADER HACS bevont szervezettel történõ feladat ellátásáról szóló döntéshez a teljes tagság többségének
– 50% + 1 fõ – támogató szavazata szükséges.
(3) Új HACS szervezõdése esetén a LEADER HACS cím odaítélésének feltétele, hogy az új HACS a területen érvényes
HVS megvalósulása érdekében rendelkezzen a delegálási szerzõdés szerinti feladatok munkaszervezet vagy bevont
szervezet útján történõ ellátásáról.
(4) Bevont szervezetként megbízható a korábbi LEADER HACS címmel rendelkezõ jogi személyiségû szervezet is,
amennyiben a LEADER HACS cím visszavonása nem a 7. § (1) bekezdés g) pontja alapján történt.”

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Elszámolható, mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadások (SZJ03, TESZOR)

A B C D

1. SZJ 03  Megnevezés TESZOR 08 Megnevezés

2. 2211 Könyvkiadás 58.11.30 Könyvkiadás
3. 2212 Napilapkiadással

kapcsolatos
szolgáltatás

58.13.10 Nyomtatott napilap

4. 2213 Idõszaki kiadvány
kiadása

58.14.20 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

5. 2215 Egyéb kiadás 58.19.29 Egyéb kiadói tevékenység
6. 2221 Napilapnyomási

szolgáltatás
18.11.10 Napilapnyomás

7. 2222 Máshova nem sorolt
nyomás

18.12.19 Nyomás (kivéve: napilap)

8. 2223 Könyvkötés 18.14.10 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
9. 2224 Nyomdai elõkészítõ

tevékenység
18.13.10 Nyomdai elõkészítõ tevékenység

10. 2225 Kisegítõ nyomdai
tevékenység

18.13.30 Kiegészítõ nyomdai szolgáltatás

11. 2225 Kisegítõ nyomdai
tevékenység

18.14.10 Könyvkötés

12. 3001 Irodagépgyártás 28.23.91 Irodai, könyvelõgépekkel kapcsolatos ipari
szolgáltatások (kivéve: a számítógép és
perifériái)

13. 3002 Számítógép, készülék
gyártása

26.20.91 Számítógéppel és perifériás egységeivel
kapcsolatos ipari szolgáltatás

14. 3612 Irodabútor gyártása 31.01.99 Irodabútor és üzletberendezés gyártásával
kapcsolatos részmûveletek végzése
bérmunkában

15. 3614 Egyéb bútor gyártása 31.09.91 Bútoripari befejezõ szolgáltatás (kivéve: a szék
és ülõbútor kárpitozása)

16. 31.09.99 Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos
részmûveletek végzése bérmunkában

17. 4011 Villamosenergia-terme-
léssel kapcsolatos
szolgáltatás

35.13 Villamosenergia-termelés

18. 4013 Villamosenergia-
elosztás,
-kereskedelem

35.13.10 Villamosenergia-elosztás

19.  35.14.10 Villamosenergia-kereskedelem
20. 4022 Gázelosztás,

-kereskedelem
35.22.10 Gáznemû fûtõanyagok vezetékes elosztása;

21.  35.23.10 Gáz vezetékes kereskedelme
22. 4030 Távfûtés 35.30.12 Gõz- és melegvíz-ellátás csõvezetéken keresztül
23. 4100 Víztermelés, -kezelés,

-elosztás
36.00.20 Vezetékes víz kezelése, elosztása

24.  36.00.30 Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül
25. 4525 Egyéb betonozás 43.99.40 Betonozás
26. Kõmûves-,

falazómunka
43.99.60 Kõmûvesmunkák, falazás

27. 4533 Víz-, gáz-, fûtésszerelés 43.22.12 Fûtés, szellõzõ- és légkondicionáló-szerelés
28. 43.22.11 Vízvezeték és vízelvezetõ-szerelés
29. 43.22.20 Gázszerelés
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30. 4534 Egyéb épületgépészeti
szerelés

43.21.10 Villanyszerelés

31. 43.29.19 Egyéb épületgépészeti szerelés
32. 4541 Vakolás 43.31.10 Vakolás
33. 4542 Ajtó, ablak beszerelése 43.32.10 Épületasztalos-szerkezet szerelése
34. 4543 Külsõ padló-,

falburkolás csempével
43.33.10 Burkolás

35. Belsõ padló-,
falburkolás csempével

43.33.10 Burkolás

36. Padlóburkolás
rugalmas burkolattal

43.33.29 Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás

37. Egyéb aljzatfedés,
-burkolás

43.33.29 Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás

38. Falburkolás, -tapétázás 43.33.29 Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás
39. 4544 Festés, üvegezés 43.34.20 Üvegezés
40. 43.34.10 Festés
41. 5247 Könyv-, újság-,

papíráru-kiskereske-
delem

47.00.61 Könyv-kiskereskedelem

42. 47.00.62 Újság, folyóirat kiskereskedelme
43. 47.00.63 Papíráru-, írószer-kiskereskedelem
44. 5274 Egyéb fogyasztási cikk

javítása
95.11.10 Számítógép és -periféria javítása

45. 95.12.10 Kommunikációs eszköz javítása
46. 95.29.19 M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása
47. 5510 Szállodai szolgáltatás 55.10.10 Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló

egységekben napi takarítással
48. 5523 Egyéb

szálláshely-szolgáltatás
55.20.19 Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás

nélkül
49. 55.90.19 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
50. 5530 Étkezõhelyi

vendéglátás
56.10.11 Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással

51. 56.10.13 Önkiszolgáló ételszolgáltatás
52. 56.10.19 Egyéb ételszolgáltatás
53. 5551 Munkahelyi étkeztetés 56.29.20 Üzemi étkeztetés
54. 6010 Vasúti szállítás 49.10.11 Város és tájnézõ személyszállítás vasúton
55. 49.10.19 Egyéb helyközi vasúti személyszállítás
56. 6021 Menetrendszerû egyéb 

szárazföldi
személyszállítás

49.31.10 Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás

57. 49.31.21 Városi és elõvárosi menetrend szerinti
szárazföldi személyszállítás

58. 49.39.11 Távolsági menetrend szerinti szárazföldi
személyszállítás

59. 6022 Taxis személyszállítás 49.32.11 Taxis személyszállítás
60. 6023 Egyéb szárazföldi

személyszállítás
49.39.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

61. 6024 Közúti teherszállítás 49.42.19 Egyéb költöztetés
62. 49.41.20 Közúti 3.5 tonnánál nagyobb teherbírású

gépjármû kölcsönzése vezetõvel
63. 6210 Menetrendszerû légi

szállítás
51.10.13 Nemzetközi menetrendszerinti légi szállítás

64. 6321 Egyéb, szárazföldi
szállítást segítõ
tevékenység

52.21.29 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítõ
szolgáltatás
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65. 6411 Nemzeti postai
tevékenység

53.10.11 Hírlap, idõszaki kiadvány postai továbbítása
(egyetemes kötelezettséggel)

66. 53.10.12 Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes
postai szolgáltatás

67. 53.10.13 Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes
postai szolgáltatás

68. 53.10.14 Postahivatali szolgáltatás
69. 53.10.19 Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes

kötelezettséggel)
70. 6412 Futárpostai

tevékenység
53.20.19 Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás

71. 6420 Távközlés 61.10.43 Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes
hálózaton

72. 61.10.49 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési
szolgáltatás

73. 61.20.11 Mobil távközlési szolgáltatás (hozzáférés és
használat biztosítása)

74. 61.20.12 Mobil távközlési szolgáltatás (kiegészítõ
hívásszolgáltatás biztosítása)

75. 61.20.20 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetõi
szolgáltatás

76. 61.20.30 Adatátvitel vezeték nélküli távközlõ hálózaton
77. 61.20.41 Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli

hálózaton
78. 61.20.42 Szélessávú internetelérés vezeték nélküli

hálózaton
79. 61.20.49 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás
80. 61.20.50 Vezeték nélküli mûsorelosztás
81. 61.30.10 Mûholdas távközlés (kivéve: mûholdas

mûsorelosztás)
82. 61.30.20 Mûholdas mûsorelosztás
83. 61.90.10 Egyéb távközlés
84. 6512 Egyéb monetáris

közvetítés
64.19.25 Monetáris intézmények egyéb jelzálog alapú

üzleti hitelnyújtása
85. 64.19.30 Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi szolgáltatás
86. 6522 Egyéb m.n.s. pénzügyi

szolgáltatás
64.99.19 Garancia díj

87. 6603 Nem életbiztosítás 65.12.90 Nem életbiztosítás
88. 7020 Ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
68.20.12 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan

bérbeadása, üzemeltetése
89. 7110 Gépkocsikölcsönzés 77.11.10 Személygépjármû kölcsönzése
90. 7121 Egyéb szárazföldi

jármû kölcsönzése
77.12.11 Tehergépjármû kölcsönzése

91. 77.12.19 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése
92. 7133 Irodagép, számítógép

kölcsönzése
77.33.11 Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése

93. 77.33.12 Számítógép kölcsönzése
94. 7210 Hardver-

szaktanácsadás
62.02.10 Hardver-szaktanácsadás

95. 7221 Rendszerszoftver,
felhasználói szoftver
kiadása

58.29.11 Csomagolt operációsrendszer

96. 58.29.12 Csomagolt hálózati szoftver
97. 58.29.13 Csomagolt adatbázis-kezelõ szoftver
98. 58.29.14 Csomagolt fejlesztõ eszköz, programnyelv

szoftver

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 34. szám 6589



99. 58.29.21 Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült
csomagolt alkalmazási szoftver

100. 58.29.29 Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
101. 7222 Egyéb szoftver-

szaktanácsadás,
-ellátás

62.02.20 Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás

102. 62.01.11 IT-alkalmazás tervezés, fejlesztés
103. 62.01.12 IT-hálózatrendszer tervezése, fejlesztése
104. 62.02.30 IT mûszaki támogatás
105. 62.02.10 Hardver-szaktanácsadás
106. 62.09.20 Egyéb m.n.s. információtechnológiai,

számítógépes szolgáltatás
107. 7230 Adatfeldolgozás 62.03.11 Hálózatüzemeltetés
108. 62.03.12 Számítógépes rendszer menedzselése
109. 63.11.11 Adatfeldolgozás
110. 63.11.12 Webhoszting-szolgáltatás
111. 7240 Adatbázis-

tevékenység, 
on-line kiadás

58.11.30 On-line könyv

112. 58.19.29 Egyéb m.n.s. on-line tartalom
113. 7250 Irodagép-,

számítógép-javítás
33.12.16 Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái)

javítása, karbantartása
114. 95.11.10 Számítógép és -periféria javítása
115. 7260 Egyéb

számítástechnikai
tevékenység

62.09.10 Számítógép, periféria telepítése

116. 62.09.20 Egyéb m.n.s. információtechnológiai,
számítógépes szolgáltatás

117. 7310 Mûszaki kutatás,
fejlesztés

72.19.19 Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés

118. 7320 Humán kutatás,
fejlesztés

72.20.19 Egyéb társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

119. 7411 Jogi tevékenység 69.10.19 Egyéb jogi tevékenység
120. 7412 Számviteli,

adószakértõi
tevékenység

69.20.10 Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás

121. 69.20.21 Beszámoló felülvizsgálata
122. 69.20.22 Számviteli jelentés összeállítása
123. 69.20.24 Bérszámfejtés
124. 69.20.29 Egyéb számviteli szolgáltatás
125. 69.20.23 Könyvelés
126. 69.20.31 Adótanácsadás, adóbevallás készítése

vállalkozások részére
127. 7413 Piac-,

közvélemény-kutatás
73.20.11 Piackutatás: minõségi felmérés

128. 73.20.12 Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés
129. 73.20.13 Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és

rendszeres felmérés
130. 73.20.14 Nem felmérés jellegû piackutatás
131. 73.20.19 Egyéb piackutatás
132. 73.20.20 Közvélemény-kutatás
133. 7414 Üzletviteli tanácsadás 70.21.10 PR, kommunikáció
134. 70.22.30 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
135. 74.90.20 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki

tevékenység
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136. 7420 Építészeti
tervezés/Egyéb
mûszaki tervezése,…

71.11.10 Építészeti terv, tervrajz

137. Építészeti
tervezés/Egyéb
építészeti szolgáltatás

71.11.22 Nem lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki
szolgáltatás

138. 71.11.23 Mûemlékvédelmi építészmérnöki szolgáltatás
139. 71.11.24 Építészmérnöki tanácsadás
140.
141. 7440 Hirdetés 73.11.11 Teljes körû hirdetési szolgáltatás
142. 73.11.19 Egyéb hirdetési szolgáltatás
143. 73.12.11 Reklámfelület értékesítése nyomtatott

médiában díjazásért vagy szerzõdéses alapon
144. 73.12.12 Reklámfelület értékesítése televízióban és

rádióban díjazásért vagy szerzõdéses alapon
145. 73.12.13 Reklámfelület értékesítése az interneten

díjazásért vagy szerzõdéses alapon
146. 73.12.19 Reklámfelület értékesítése egyéb helyen

díjazásért vagy szerzõdéses alapon
147. 7460 Távfelügyelet 80.20.10 Biztonsági-rendszer szolgáltatás
148. 7470 Takarítás, tisztítás 81.21.10 Épülettakarítás
149. 81.29.11 Fertõtlenítés, kártevõirtás
150. 81.22.11 Ablaktisztítás
151. 81.29.19 Egyéb takarítás
152. 7481 Fényképészet 74.20.23 Eseményfényképészet, videofelvétel készítése
153. 74.20.31 Fényképelõhívás, -kidolgozás
154. 7485 Titkári, fordítói

tevékenység
82.19.11 Sokszorosítás

155. 74.30.11 Fordítás
156. 74.30.12 Tolmácsolás
157. 82.11.10 Összetett adminisztratív szolgáltatás
158. 82.19.13 Dokumentumkészítés, egyéb irodai kiegészítõ

szolgáltatás
159. 7487 Máshova nem sorolt,

egyéb gazdasági
szolgáltatás

74.90.19 Egyéb m.n.s. tudományos és mûszaki
tanácsadás

160. 74.90.20 Egyéb m.n.s. szakmai, mûszaki és üzleti
szolgáltatás

161. 82.30.11 Konferencia szervezése
162. 82.99.19 Egyéb m.n.s. kiegészítõ üzleti szolgáltatás
163. 7511 Általános közigazgatás 84.11.19 Általános közigazgatás 
164. 8042 Máshova nem sorolt

felnõtt- és egyéb
oktatás

85.59.13 M.n.s. egyéb oktatás

165. 8512 Járóbeteg-ellátás 86.21.10 Általános járóbeteg-ellátás
166. 9001 Szennyvíz gyûjtése,

kezelése
37.00.11 Szennyvíz gyûjtése, kezelése

167. 9002 Hulladékgyûjtés,
-kezelés

38.11.21 Nem veszélyes hulladék gyûjtése

168. 38.12.12 Veszélyes hulladék gyûjtése
169. 38.21.29 Nem veszélyes hulladék kezelése,

ártalmatlanítása
170. 9112 Szakmai

érdekképviselet
94.12.10 Szakmai érdekképviselet

171. 9211 Film-, videogyártás 59.11.13 Egyéb televíziómûsor készítés
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172. 59.12.19 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel
utómunkálatai

173. 59.20.11 Hangfelvétel készítése, kiadása
174. 59.13.12 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
175. 9212 Film-, videoterjesztés 59.13.12 Film-, video-, televízióprogram terjesztése
176. 9220 Rádió-, televíziómûsor-

szolgáltatás
59.11.13 Egyéb televíziómûsor készítés

177. 59.20.11 Hangfelvétel készítése
178. 59.20.12 Élõhangfelvétel készítés
179. 60.10.11 Rádiómûsor-szolgáltatás
180. 60.20.40 Televíziós reklámidõ

2. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Elszámolható, mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadások VTSZ szám alapján

1.táblázat

A B

1.  0401 Tej és tejszín nem sûrítve, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül
2.  0402 Tej és tejszín sûrítve vagy cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával
3. 0409 Termelõi méz (helyi termék)
4.  0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen,

szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve
5.  0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen

arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
6.  1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
7.  1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru

kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételõostya,
rizspapír és hasonló termék

8. 2007 Dzsem, gyümölcskocsonya, gesztenyepüré
9.  2009 Gyümölcslé (beleértve a szõlõmustot is) és zöldséglé nem erjesztve és

hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítõanyag
hozzáadásával is

10.  2101 Kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen
termékeken vagy kávén, teán, vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt
cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és
koncentrátuma

11.  2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet
is, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

12.  2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is,
cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más
alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek
kivételével

13.  2204 Bor friss szõlõbõl, beleértve a szeszezett bort is; szõlõmust, a 2009 vtsz. alá
tartozó kivételével

14.  2208 Nem denaturált etil-alkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék
alkoholtartalommal; szesz, likõr és más szeszes ital

15.  2710 Kõolaj és bitumenes ásványokból elõállított olaj, a nyers kivételével; másutt
nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban
kõolajat vagy bitumenes ásványokból elõállított olajat tartalmaz, ez az olaj a
készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék
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A B

16.  3212 Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), 
folyékony vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban
használnak; nyomófólia; festõ- és színezõanyagok kimért adagokban és
formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

17.  3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények
rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bõr (testfelület)
mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék
vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve
szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy 
borított papír, vatta, nemez vagy nem szõtt textília

18.  3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény,
mosókészítmények (beleértve a kiegészítõ mosóanyagokat is), szappantartalmú 
tisztító - készítmények, a 3401 vtsz. alá tartozó kivételével

19.  3506 Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy 
ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy
ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

20.  3605 Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével
21.  3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen

anyagból a papír, a karton a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan,
azonnal elõhívó film tekercsben

22.  3919 Öntapadó mûanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában,
tekercsben is

23.  3920 Más mûanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem
erõsített, nem laminált vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált

24.  3921 Más mûanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík
25.  3924 Mûanyag edények, evõeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök,

és higiéniai vagy tisztálkodási áruk
26.  3926 Mûanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból

készült áruk
27.  4016 Más áru vulkanizált lágygumiból
28.  4401 Tûzifa hasáb, tuskó, rõzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy

hasonló részek; fûrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs
(pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

29.  4601 Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag,
fonat és fonásanyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap
alakban összekötve vagy szõve, félig kész vagy késztermék is (pl.
gyékényszõnyeg, lábtörlõ, függöny)

30.  4602 Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban elõállított más
áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból
(luffaszivacs) készült áru

31.  4801 Újságpapír tekercsben vagy ívben
32.  4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem

perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a
négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó
papír kivételével; kézi merítésû papír és karton

33.  4803 Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölközõ vagy szalvéta alappapír,
továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk elõállítására felhasználható,
kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy
nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben
vagy ívben

34.  4804 Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803
vtsz. alá tartozók kivételével

35.  4805 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz
tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben
megmunkálva vagy feldolgozva

36.  4806 Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír) és pergamenpapír és
más fényezett, átlátszó vagy áttetszõ papír tekercsben vagy ívben
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37.  4807 Többrétegû papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy
kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belsõ
erõsítéssel is, tekercsben vagy ívben

38.  4808 Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima papírral beborított is),
kreppelt, redõzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy
ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

39.  4809 Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is
(beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való
bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben

40.  4810 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más
szervetlen anyaggal bevonva, kötõanyag felhasználásával is, de más bevonat
nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy
téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben

41.  4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva,
impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben
vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803,
4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével

42.  4816 Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz.
alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír,
dobozba kiszerelve is

43.  4817 Boríték, zárt levelezõlap, postai levelezõlap és más levelezõlap papírból vagy
kartonból; levelezõpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült
doboz, tasak, tárca és mappa

44.  4818 Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló
cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles
tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendõ, tisztítókendõ, törlõ,
asztalterítõ, szalvéta, csecsemõpelenka, tampon, lepedõ és hasonló háztartási,
egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari
rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékbõl

45.  4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból,
cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékbõl; iratgyûjtõ doboz,
levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy
hasonló célra

46.  4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelõkönyv, orvosi
vénytömb, írótömb, elõjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai
füzet, írómappa, iratrendezõ (cserélhetõ lapokkal vagy más), dosszié, iratborító,
sokszorosított üzleti ûrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból
vagy kartonból; album, minták vagy gyûjtemények számára és könyvborító
papírból vagy kartonból

47.  4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
48.  4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy

alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból,
cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékbõl

49.  4901 Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is
50.  4902 Újság, folyóirat és idõszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is
51.  4905 Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép,

beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is
52.  4906 Eredeti, kézzel készült tervrajz és mûszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari,

kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek
fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített
másolatai

53.  4907 Forgalomban lévõ vagy forgalomra bocsátásra szánt postai, illeték- vagy
hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz;
bélyegzõlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekkûrlap; részvény, értékpapír
vagy kötvény és hasonló jogcímû okmányok

54.  4908 Levonókép (levonómatrica)
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55.  4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezõlap; nyomtatott lapok
személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és
borítékkal is

56.  4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is
57.  4911 Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is
58.  6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására
59.  6308 Szõnyeg, faliszõnyeg, hímzett asztalterítõ vagy szalvéta vagy hasonló

textiltermékek készítésére szolgáló, szövetbõl és fonalból álló készlet,
tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos
kiszerelésben

60.  6912 Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy
kínai porcelán kivételével

61.  7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló
üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)

62.  8213 Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi
63.  8303 Páncélburkolatú vagy páncéllal megerõsített szekrény (széf), páncélszekrény és

páncélozott ajtó és rekesz páncélszobához, pénz- és okirattartó láda, doboz és
hasonló nem nemes fémbõl

64.  8304 Iratgyûjtõ doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó,
irodai bélyegzõtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem
nemesfémbõl, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor kivételével

65.  8305 Cserélhetõ lapos dosszié vagy iratgyûjtõ szerelvény, levélkapocs, gemkapocs,
jelzõ címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémbõl; fûzõkapocs (pl.
irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémbõl

66.  8306 Harang, csengõ, gong és hasonló nem elektromos jelzõeszköz nem
nemesfémbõl; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémbõl; fénykép-, kép-
vagy hasonló keret nem nemesfémbõl; tükör nem nemesfémbõl

67.  8310 Jelzõtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betû és más jel nem
nemesfémbõl, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével

68.  8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó 
vagy visszavezetõ kürtõ beépített ventilátorral, szûrõvel is

69.  8418 Hûtõgép, fagyasztógép és más hûtõ- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy
más mûködésû is; hõszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló
berendezés kivételével

70.  8424 Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék
(kézi is); töltött vagy töltetlen tûzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömegû (kiv.
tûzoltógránát vagy bomba); szórópisztoly és hasonló készülék; homok-,
gõzszóró és hasonló gép

71.  8440 Könyvkötõ gép, beleértve a könyvfûzõ gépet is
72.  8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép,

beleértve mindenfajta vágógépet
73.  8470 Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretû adatrögzítõ, elõhívó és

megjelenítõ gép; könyvelõgép, postai bérmentesítõ gép, jegykiadó gép és
hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

74.  8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó,
adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történõ átírására és máshol nem
említett gép ilyen adatok feldolgozásához

75.  8472 Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata
bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép,
ceruzahegyezõ, lyukasztó- vagy fûzõgép)

76.  8473 A 8469-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsõsorban használt
alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló
kivételével)

77.  8507 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet)
alakú elválasztó elemeit is

78.  8509 Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. 
alá tartozó porszívók kivételével
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79.  8517 Távbeszélõ-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes
vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésû hálózat) távközlési
berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy
vételre szolgáló készülékek kivételével

80.  8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és
fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy
több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erõsítõ;
elektromos hangerõsítõ egység

81.  8519 Hangfelvevõ- vagy hanglejátszó készülék
82.  8523 Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtõ tároló eszközök, „intelligens

kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is,
beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba 
tartozó termékek kivételével

83.  8523 Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra elõkészített, de
felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoport kivételével

84.  8524 Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtõ tároló eszközök, „intelligens
kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is,
beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba 
tartozó termékek kivételével

85.  8525 Rádió- vagy televíziómûsor-adókészülék, -vevõkészülékkel vagy hangfelvevõ
vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevõk), digitális 
fényképezõgépek és videokamera-felvevõk

86.  8527 Rádiómûsor-vevõkészülék, hangfelvevõ vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
kombinálva is, közös házban

87.  8528 Monitorok és kivetítõk, beépített televízióvevõ-készülék nélkül; televíziós adás
vételére alkalmas készülék, rádiómûsor-vevõkészüléket vagy hang- vagy
képfelvevõ vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

88.  8529 Kizárólag vagy elsõsorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
89.  8531 Elektromosan mûködõ, akusztikus vagy vizuális jelzõberendezés (pl. csengõ,

sziréna, jelzõtábla, betörést vagy tüzet jelzõ riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 
vtsz. alá tartozó kivételével

90.  8542 Elektronikus integrált áramkörök
91.  8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a

koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy
anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel
összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

92.  9006 Fényképezõgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési csõ
kivételével

93.  9009 Optikai rendszerû vagy kontakt fénymásoló és hõmásoló készülék
94.  9017 Rajzoló-, jelölõ- vagy matematikai számolómûszer és eszköz (pl. rajzológép,

pantográf, szögmérõ, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az
árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérõ eszköz (pl.
mérõrúd és -szalag, mikrométer, körzõ)

95.  9401 Ülõbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülõbútor is, és
ezek részei

96.  9403 Más bútor és részei
97.  9405 Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresõlámpát és spotlámpát is, és

mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések,
reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegû fényforrással szerelve,
valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze
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98.  9603 Seprû, kefe és ecset (gép, készülék- vagy jármûalkatrészt képezõ kefe is), kézi
mûködtetésû, mechanikus padlóseprõ motor nélkül, nyeles felmosó-,
mosogatóruha és tollseprû, kefe, seprû vagy ecset elõállításához elõkészített
csomó és nyaláb; szobafestõ párna és henger, gumibetétes törlõ (a
gumihengeres kivételével)

99.  9608 Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégû toll és jelzõ; töltõtoll, rajzolótoll és egyéb
toll; másoló töltõtoll (átírótoll); töltõceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár,
ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a
klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével

100.  9609 Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta,
rajzszén, író- és rajzkréta és szabókréta

101.  9611 Kézi használatú kelet-, pecsételõ- vagy számozó-bélyegzõ és hasonló (beleértve 
a címkenyomtató vagy -domborító készüléket is); kézi mûködtetésû összetett
fémbélyegzõ és ilyen összetett fémbélyegzõkbõl álló kézinyomda

102.  9612 Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat készítésére –
átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzõpárna, dobozzal is, átitatva vagy
sem

103.  8506 Primer elem és primer telep
104.  8535 1000 V-nál nagyobb feszültségû elektromos áramkör összekapcsolására vagy

védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra
szolgáló elektromos készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték,
túlfeszültség-levezetõ, feszültséghatároló vagy -korlátozó,
túlfeszültség-csökkentõ, dugasz, csatlakozódoboz)

105.  3405 Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítõk és fémpolírozók,
krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel
impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szõtt textília, porózus
mûanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével

106.  9017 Rajzoló-, jelölõ- vagy matematikai számolómûszer és eszköz (például
rajzológép, pantográf, szögmérõ, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az
árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérõ eszköz
(például mérõrúd és -szalag, mikrométer, körzõ)

2. táblázat

A B

1. 802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is
2. 803 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
3. 805 Citrusfélék frissen vagy szárítva
4. 806 Szõlõ frissen vagy szárítva
5. 807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
6. 808 Alma, körte és birs frissen
7. 809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, õszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és

kökény frissen
8. 810 Más gyümölcs frissen
9. 902 Tea, aromásítva is

10. 1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem fõzve, héjában vagy
törve is

11. 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
12. 1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
13. 2105 Fagylalt és más ehetõ jégkrém, kakaótartalommal is
14. 2203 Malátából készült sör
15. 2205 Vermut és friss szõlõbõl készült más bor növényekkel vagy aromatikus

anyagokkal ízesítve
16. 2206 Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és

erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
17. 2701 Kõszén; brikett, tojásbrikett és kõszénbõl elõállított hasonló szilárd tüzelõanyag
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18. 3214 Üvegezõgitt, oltógitt, gyantacement, tömítõszer és más masztix; festõgyurma;
nem tûzálló simítókészítmény homlokzathoz, belsõ falakhoz, padozatokhoz,
mennyezethez vagy hasonló célra

19. 3215 Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd
alakban is

20. 3808 Rovarölõk, patkányirtók, gombaölõk, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és
növénynövekedés- szabályozó szerek, fertõtlenítõk és hasonló termékek, a
kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy
mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és
kéngyertya és légyfogó papír)

21. 4417 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprû- vagy kefe- és
ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipõkaptafa és sámfa fából

22. 4812 Papíripari rostanyagból készült szûrõtömb, -tábla és -lap
23. 4814 Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír
24. 5309 Lenszövet
25. 5310 Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
26. 5311 Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból
27. 5807 Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy

méretre vágva, de nem hímezve
28. 5810 Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban
29. 5904 Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból

vagy borításból áll, kiszabva is
30. 5905 Textil falborító
31. 6306 Ponyva, vászontetõ és napellenzõ; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, vagy

szárazföldi jármûvek vitorlája; kempingcikk
32. 7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegbõl
33. 7008 Többrétegû szigetelõüveg
34. 7321 Kályha (kisegítõ kazánnal központi fûtés céljára is), konyhai tûzhely, tûzrostély,

fõzõlap, nyárssütõ, parázstartó, gázgyûrû, tányérmelegítõ és háztartásban
használatos, nem elektromos mûködésû hasonló készülék, valamint ezek részei, 
vasból vagy acélból

35. 7322 Fûtõtest központi fûtéshez, nem elektromos fûtéssel és részei vasból vagy
acélból; léghevítõ és meleglevegõ-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált
levegõelosztót is) nem elektromos fûtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy
légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból

36. 7323 Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy
acélból; vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyû és hasonló súrolásra,
csiszolásra, vasból vagy acélból

37. 7324 Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból
38. 8204 Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérõ csavarkulcsot 

is a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhetõ csõkulcs, fogóval is
39. 8208 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez
40. 8210 Kézi mûködtetésû mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához

vagy megfelelõ állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben
41. 8211 Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá

tartozó kés kivételével, és ezek vágópengéi
42. 8301 Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos mûködésû) nem

nemesfémbõl; más kulcsos, illetve kombinációs mûködésû zárószerkezet vagy
keretes zárószerkezet, nem nemesfémbõl; mindezekhez kulcs, nem
nemesfémbõl

43. 8302 Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcsõ, ablak, redõny,
karosszéria, nyergesáru, bõrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához,
nem nemesfémbõl; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló
rögzíthetõ cikk nem nemesfémbõl; bútorgörgõ nem nemesfém szerelvénnyel;
automatikus ajtócsukó nem nemesfémbõl
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44. 8308 Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika,
fûzõkarika és hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási
cikkhez vagy más készáruhoz, nem nemesfémbõl; csõszegecs vagy hasított
szárú szegecs nem nemesfémbõl; gyöngy és flitter nem nemesfémbõl

45. 8309 Dugó, kupak és fedõ (beleértve a korona-, csavar- és kiöntõdugót is),
palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédõ, pecsét és
más csomagolási tartozék, nem nemesfémbõl

46. 8402 Vízgõzt vagy más gõzt fejlesztõ kazán (az alacsony nyomású gõz elõállítására is
alkalmas, központi fûtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítõ
vízkazán

47. 8404 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz
(pl. tápvíz-elõmelegítõ, túlhevítõ, koromeltávolító, gázvisszanyerõ);
gõzcseppfolyósító vízgõzt vagy más gõzt fejlesztõ energiaegységhez

48. 8405 Gázfejlesztõ vagy vízgázfejlesztõ generátor tisztítóberendezéssel is;
acetiléngáz-fejlesztõ és hasonló vizes eljárású gázfejlesztõ generátor,
tisztítóberendezéssel is

49. 8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint
hõmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan
berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

50. 8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztõ egység (aggregát)
kivételével]

51. 8502 Elektromos áramfejlesztõ egység (aggregát) és forgó áramátalakító
52. 8503 Kizárólag vagy elsõsorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
53. 8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és

induktor
54. 8512 Elektromos világító- vagy jelzõkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével),

ablaktörlõ, jegesedésgátló és páramentesítõ készülék kerékpárhoz vagy
gépjármûhöz

55. 8513 Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros,
elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék
kivételével

56. 8520 Hangfelvevõ- vagy hanglejátszó készülék
57. 8521 Videofelvevõ vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
58. 8522 Kizárólag vagy elsõsorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és 

tartozéka
59. 8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor
60. 8534 Nyomtatott áramkör
61. 8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a

8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékbõl legalább kettõt foglal magában,
elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt
is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és
numerikus vezérlésû készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek
kivételével

62. 8538 Kizárólag vagy elsõsorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek
alkatrészei

63. 8539 Elektromos izzólámpa vagy kisülési csõ, beleértve a zárt betétes
fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa

64. 8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelõ
65. 8547 Szigetelõszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez,

kizárólag szigetelõanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztõl (pl. belsõ
menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetõség érdekében
helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelõ kivételével;
szigetelõanyaggal bélelt, nem nemesfémbõl készült elektromos szigetelõcsõ és
ezek csatlakozódarabjai
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66. 9001 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544
vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen
anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem
nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegbõl készült elem kivételével

67. 9007 Mozgóképfelvevõ (kamera) és -vetítõ, hangfelvevõ vagy hanglejátszó
készülékkel vagy anélkül

68. 9008 Állóképvetítõ, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és
kicsinyítõ (a mozgó-fényképészeti kivételével)

69. 9009 Optikai rendszerû vagy kontakt fénymásoló és hõmásoló készülék
70. 9010 Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti

(mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra;
negatív-kiértékelõ; vetítõvászon

71. 9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is
72. 9023 Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltetõ célra szolgáló mûszer,

készülék, eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan
73. 9032 Automata szabályozó- vagy ellenõrzõ mûszer és készülék
74. 9103 Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
75. 9105 Más óra
76. 9107 Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral mûködõ

idõkapcsoló
77. 9607 Villámzár (húzózár) és részei
78. 9617 Hõpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az

üvegbetét kivételével

3. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Elszámolható, mûködéshez kötõdõ személyi jellegû kiadások

a) a LEADER HACS által alapított jogi személy alkalmazásában álló vagy vezetõ tisztséget betöltõ személyek
munkaszerzõdése, tiszteletdíja és megbízási szerzõdés alapján kifizetett bér és járulékai;

b) jogszabály alapján adómentes mértékig fizetett költségtérítések (munkába járás, utazási költségtérítés);
c) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b)–g) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)–b) pontjában
meghatározott béren kívüli juttatások;

d) látást javító védõszemüveg legfeljebb bruttó 25 000 Ft/db/fõ/év értékben;
e) a munkáltató a LEADER HACS fõállású munkavállalói részére a c) pontban meghatározott természetbeni és béren

kívüli juttatásokat munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó 200 000 forint erejéig számolhatja el.

6600 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 34. szám



4. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

A tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. LEADER HACS adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám.

2. Tanulmányra vonatkozó adatok:
2.1. tanulmány címe,
2.2. tanulmány alcíme,
2.3. tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter),
2.4. tanulmány által érintett téma(k),
2.5. a téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter),
2.6. tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes

fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással),
2.7. a tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter).

3. A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:
3.1. szervezet/személy neve,
3.2. szervezet formája,
3.3. szervezet/személy elérhetõsége (postacím, és e-mail),
3.4. kapcsolattartó adatai,
3.5. a tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter),
3.6. referencia lista, mely legalább három, igazolható referenciát tartalmaz a tanulmány témájában végzett

tevékenységgel kapcsolatban, a tanulmányra vonatkozó megbízás évét megelõzõ öt évben.
4. Tanulmány elkészítésének költsége (Ft, bruttó)
5. Keltezés (helye, ideje)
6. Képviseletre jogosult cégszerû aláírása
7. Melléklet: jegyzõkönyv

5. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

A bruttó 500 000 Ft/db összegû vagy a feletti nagy értékû tárgyi eszközök beszerzése érdekében
szükséges IH általi jóváhagyáshoz szükséges adatok

1. LEADER HACS adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma.

2. Beszerezni kívánt eszköz adatai:
2.1. fajtája, típusa, rövid leírása, fõbb mûszaki jellemzõi,
2.2. beszerzés összege,
2.3. beszerezni kívánt eszközzel történõ feladatellátás,
2.4. kiadvány esetén megjelenés ideje, gyakorisága.

3. LEADER HACS által fenntartott iroda jelenlegi technikai felszereltsége
4. Keltezés (helye, ideje)
5. Képviseletre jogosult cégszerû aláírása
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6. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Önként vállalt többletfeladat/szolgáltatás igénybevétele IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. LEADER HACS adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma,

2. Önként vállalt feladat/ szolgáltatás igénybevétele:
2.1. típusa, rövid leírása, programterv,
2.2. megrendezés/részvétel összege (Ft., bruttó),
2.3. elérendõ cél,
2.4. ideje, tartama,
2.5. meghívottak/érintettek köre.

3. Keltezés (helye, ideje)
4. Képviseletre jogosult cégszerû aláírása

7. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Az új iroda vagy aliroda bérlése IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. A LEADER HACS-ra vonatkozó adatok:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám,
1.4. meglévõ iroda címe.

2. A LEADER HACS tervezett új irodájára vonatkozó adatok:
2.1. a tervezett új iroda mûszaki adatai,
2.2. a tervezett új iroda címe,
2.3. a tervezett új iroda tulajdonosa.

3. Irodaváltás indoklása (költséghatékonyság, mûszaki jellemzõk, feladatellátás, egyéb szempontok alapján)
4. Új iroda bérleti költsége
5. Keltezés helye, ideje
6. A képviseletre jogosult cégszerû aláírása
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8. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Delegálási követelmény-jegyzék

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

2. IIER-ben történõ feladatellátás informatikai követelményei:
2.1. Hardware követelmények:

A B C D

1  Minimum  Ajánlott  Megjegyzés

2  CPU  1 GHz P4  2 GHz P4  Celeron processzor nem ajánlott.
3  Memória  768 MB  1,5 GB  384 MB az alkalmazásnak, plusz minimum 128 

MB az oprendszernek és egyéb
alkalmazásoknak.

4  merevlemez  512 MB  1 GB  Az alkalmazásnak, letöltött kódtáraknak és a
JRE-nek. Nem tartalmazza az alkalmazáson túl
használt szoftverek helyigényét.

5
Monitorfelbontás

 1024x768  1280x1024  -

6  Hálózati
sávszélesség

 256 kbit/s  1 Mbit/s  Az igénybevett sávszélesség függ a használt
alkalmazásrész által mozgatott
adatmennyiségtõl.

7  Kézi vonalkód
olvasók

   Az alkalmazás számára transzparensen
billentyûzetinputként szállítják az adatokat.

2.2. Szoftverkörnyezet
1. 32, illetve 64 bites Windows XP/Vista vagy azzal egyenértékû operációs rendszer.
2. Sun Java futtatókörnyezet (JRE) 1.5-ös verziója, legalább 1.5.0_12.
3. Az alábbi fontok megléte a rendszerben:

a) szabványos windows fontok: bkant, antquab, antquai, antquabi, cour, courbd, couri, courbi;
b) továbbá az Microsoft Office-szal is telepíthetõ: arialn, arialnb, arialni, arialnbi, arial, arialbd, ariali, arialbi.

4. Az Adobe Reader „magyar” változatának valamely verziója a generált dokumentumok megjelenítéséhez,
nyomtatásához. (A 8-as verziók között többnek gondja van a fontkezeléssel, ezt a 9-es verziókban javították.)

2.3. Hálózati-biztonsági követelmények a LEADER HACS-nál
1. A kliens gépeken kereskedelmi vírusvédelmi megoldás, érvényes elõfizetéssel, ajánlott vírusvédelmi rendszer

a McAfee (VSE 8.7).
2. A Windows XP operációs rendszer vagy azzal egyenértékû biztonsági szempontból legfrissebb változata

(az operációs rendszerhez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítése).
3. Az IIER távoli hozzáféréshez az MVH által biztosított programok (pl. VPN kliens, IIER kliens stb.) aktuális verziója

(telepítését a LEADER HACS, vagy az MVH kirendeltségi informatikusa végzi) az MVH által biztosított telepítési
útmutató alapján.

4. A LEADER HACS az általa üzemeltetett IIER kliensnek használt munkaállomásokhoz távoli hozzáférési lehetõséget
biztosít az MVH számára.

5. MVH-n belüli elhelyezése esetén az MVH a LEADER HACS számára a szolgáltatásai közül az IIER és internet
hozzáférést biztosítja.

6. A LEADER HACS tulajdonát képezõ MVH-n belül elhelyezett, az MVH hálózatára rácsatlakoztatott eszközökön
[számítógépeken (desktop, laptop)] az MVH saját szabályzatainak megfelelõ biztonsági policyt, beállításokat
alkalmazhat, telepítéseket hajthat végre, melynek a LEADER HACS köteles magát alávetni.

2.4. Szélessávú internet
2.4.1. Tárgyi feltételek:

1. nyomtató (fekete-fehér, A/4),
2. scanner (A/3) (TWAIN driverrel rendelkezõ scannerek támogatottak),
3. digitális fényképezõgép,
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4. etikett nyomtató (ZEBRA TLP 2844 vagy azzal kompatibilis),
5. mobiltelefon [az IIER távoli hozzáféréshez (SMS alapú azonosítás)],
6. postafiók,
7. dátumbélyegzõ,
8. érkeztetõ-bélyegzõ,
9. díjhiteles bélyegzõ,
10. cégbélyegzõ,
11. tértivevény bélyegzõ.

2.4.2. Gépkocsi, amely saját tulajdonú gépjármû is lehet, költség elszámolással.
2.4.3. Személyi feltételek

Szakmai vezetõ (1 fõ)
1. felsõfokú végzettség,
2. magyar állampolgárság,
3. erkölcsi bizonyítvány,
4. felhasználói szintû számítógépes ismeret,
5. kompetenciák: magas szintû kommunikációs és együttmûködési készség, jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és

támogatottság.
Vezetõi szerepkör csak felsõfokú végzettséggel tölthetõ be. Vezetõ kinevezésére kötelezõ érvényûek a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet elõírásai. Ha a LEADER HACS nem rendelkezik jelen esetben
olyan vezetõvel, aki a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet elõírásainak, 3. számú
melléklete szerinti képesítési elõírásoknak megfelel, akkor köteles felvenni legalább egy fõt a vonatkozó rendelet
elõírásainak megfelelõen.
Ügyintézõ (legalább 1 fõ)
1. felsõfokú végzettség vagy középfokú végzettség és legalább 3 év szakmai tapasztalat,
2. magyar állampolgárság,
3. erkölcsi bizonyítvány,
4. felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
Ügyintézõ egyben elláthat ügykezelõi feladatot is, ebben az esetben nincs szükség külön ügykezelõ alkalmazására.
Ügykezelõ (1 fõ)
1. középfokú végzettség,
2. adminisztrációs gyakorlat,
3. felhasználói szintû számítógépes ismeret,
4. magyar állampolgárság,
5. erkölcsi bizonyítvány.
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9. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

LEADER HACS-ok illetékességi területei1

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

1. Balatonberény
1. Balatonboglár
1. Balatonfenyves
1. Balatonkeresztúr
1. Balatonlelle
1. Balatonmáriafürdõ
1. Balatonszentgyörgy
1. Balatonújlak
1. Buzsák
1. Fonyód
1. Gamás
1. Gyugy
1. Hács
1. Hollád
1. Karád
1. Kelevíz
1. Kéthely
1. Kisberény
1. Látrány
1. Lengyeltóti
1. Marcali
1. Ordacsehi
1. Öreglak
1. Pamuk
1. Somogybabod
1. Somogyszentpál
1. Somogytúr
1. Somogyvámos
1. Somogyvár
1. Szõlõsgyörök
1. Tikos
1. Visz
1. Vörs
2. Annavölgy
2. Bajna
2. Bajót
2. Csolnok
2. Dág
2. Dömös
2. Epöl
2. Kesztölc
2. Lábatlan
2. Leányvár
2. Máriahalom

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

2. Mogyorósbánya
2. Nagysáp
2. Nyergesújfalu
2. Piliscsév
2. Pilismarót
2. Sárisáp
2. Süttõ
2. Tát
2. Tokod
2. Tokodaltáró
2. Úny
3. Bárna
3. Cered
3. Dorogháza
3. Egyházasgerge
3. Etes
3. Ipolytarnóc
3. Karancsalja
3. Karancsberény
3. Karancskeszi
3. Karancslapujtõ
3. Karancsság
3. Kazár
3. Kisbárkány
3. Kishartyán
3. Litke
3. Lucfalva
3. Márkháza
3. Mátramindszent
3. Mátranovák
3. Mátraszele
3. Mátraterenye
3. Mátraverebély
3. Mihálygerge
3. Nagybárkány
3. Nagykeresztúr
3. Nemti
3. Rákóczibánya
3. Ságújfalu
3. Sámsonháza
3. Somoskõújfalu
3. Sóshartyán
3. Szalmatercs
3. Szilaspogony
3. Szuha
3. Vizslás
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

3. Zabar
4. Tamási
4. Belecska
4. Diósberény
4. Felsõnyék
4. Fürged
4. Gyönk
4. Iregszemcse
4. Kalaznó
4. Keszõhidegkút
4. Kisszékely
4. Magyarkeszi
4. Miszla
4. Nagyszékely
4. Nagyszokoly
4. Ozora
4. Pincehely
4. Regöly
4. Simontornya
4. Szakadát
4. Szárazd
4. Tolnanémedi
4. Udvari
4. Újireg
4. Varsád
5. Mór
5. Bakonybél
5. Bakonycsernye
5. Bakonynána
5. Bakonyoszlop
5. Bakonyszentkirály
5. Balinka
5. Bánd
5. Bodajk
5. Borzavár
5. Csesznek
5. Csetény
5. Dudar
5. Eplény
5. Fehérvárcsurgó
5. Hárskút
5. Herend
5. Isztimér
5. Kincsesbánya
5. Lókút
5. Márkó
5. Nagyesztergár
5. Nagyveleg
5. Olaszfalu
5. Pénzesgyõr

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

5. Porva
5. Szápár
5. Szentgál
5. Zirc
6. Hódmezõvásárhely
6. Mártély
6. Mindszent
6. Székkutas
7. Abaújalpár
7. Abaújkér
7. Abaújlak
7. Abaújszántó
7. Abaújszolnok
7. Abaújvár
7. Alsógagy
7. Alsóvadász
7. Arka
7. Aszaló
7. Baktakék
7. Beret
7. Boldogkõújfalu
7. Boldogkõváralja
7. Büttös
7. Csenyéte
7. Csobád
7. Detek
7. Encs
7. Fáj
7. Fancsal
7. Felsõdobsza
7. Felsõgagy
7. Felsõvadász
7. Fony
7. Forró
7. Fulókércs
7. Gadna
7. Gagyapáti
7. Gagybátor
7. Gagyvendégi
7. Garadna
7. Gibárt
7. Gönc
7. Göncruszka
7. Halmaj
7. Hejce
7. Hernádbûd
7. Hernádcéce
7. Hernádkércs
7. Hernádpetri
7. Hernádszentandrás
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

7. Hernádszurdok
7. Hernádvécse
7. Hidasnémeti
7. Homrogd
7. Ináncs
7. Kány
7. Kázsmárk
7. Kéked
7. Keresztéte
7. Kiskinizs
7. Korlát
7. Krasznokvajda
7. Kupa
7. Léh
7. Litka
7. Méra
7. Mogyoróska
7. Monaj
7. Nagykinizs
7. Novajidrány
7. Nyésta
7. Pamlény
7. Pányok
7. Pere
7. Perecse
7. Pusztaradvány
7. Rásonysápberencs
7. Regéc
7. Selyeb
7. Szalaszend
7. Szászfa
7. Szemere
7. Szentistvánbaksa
7. Szikszó
7. Telkibánya
7. Tornyosnémeti
7. Vilmány
7. Vizsoly
7. Zsujta
8. Ágfalva
8. Agyagosszergény
8. Csáfordjánosfa
8. Csapod
8. Csér
8. Ebergõc
8. Egyházasfalu
8. Fertõboz
8. Fertõd
8. Fertõendréd
8. Fertõhomok

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

8. Fertõrákos
8. Fertõszentmiklós
8. Fertõszéplak
8. Gyalóka
8. Harka
8. Hegykõ
8. Hidegség
8. Iván
8. Kópháza
8. Lövõ
8. Nagycenk
8. Nagylózs
8. Nemeskér
8. Pereszteg
8. Petõháza
8. Pinnye
8. Pusztacsalád
8. Répceszemere
8. Répcevis
8. Röjtökmuzsaj
8. Sarród
8. Sopronhorpács
8. Sopronkövesd
8. Szakony
8. Újkér
8. Und
8. Völcsej
8. Zsira
9. Csongrád
9. Szentes
9. Árpádhalom
9. Csanytelek
9. Derekegyház
9. Eperjes
9. Fábiánsebestyén
9. Felgyõ
9. Nagymágocs
9. Nagytõke
9. Szegvár
9. Tömörkény
10. Alsóörs
10. Balatonalmádi
10. Balatonfõkajár
10. Balatonfûzfõ
10. Balatonkenese
10. Balatonvilágos
10. Berhida
10. Csajág
10. Felsõörs
10. Hajmáskér
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

10. Jásd
10. Királyszentistván
10. Küngös
10. Litér
10. Õsi
10. Öskü
10. Papkeszi
10. Pétfürdõ
10. Sóly
10. Szentkirályszabadja
10. Tés
10. Vilonya
11. Bábolna
11. Kisbér
11. Ács
11. Ácsteszér
11. Aka
11. Almásfüzitõ
11. Ászár
11. Bakonybánk
11. Bakonysárkány
11. Bakonyszombathely
11. Bana
11. Bársonyos
11. Császár
11. Csatka
11. Csém
11. Csép
11. Ete
11. Kerékteleki
11. Kisigmánd
11. Mocsa
11. Nagyigmánd
11. Réde
11. Súr
11. Tárkány
11. Vérteskethely
12. Kaba
12. Komádi
12. Ártánd
12. Bakonszeg
12. Báránd
12. Bedõ
12. Berekböszörmény
12. Berettyóújfalu
12. Bihardancsháza
12. Biharkeresztes
12. Biharnagybajom
12. Bihartorda
12. Bojt

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

12. Csökmõ
12. Darvas
12. Esztár
12. Földes
12. Furta
12. Gáborján
12. Hencida
12. Kismarja
12. Körösszakál
12. Körösszegapáti
12. Magyarhomorog
12. Mezõpeterd
12. Mezõsas
12. Nagykereki
12. Nagyrábé
12. Pocsaj
12. Püspökladány
12. Sáp
12. Sárrétudvari
12. Szentpéterszeg
12. Szerep
12. Tépe
12. Tetétlen
12. Told
12. Újiráz
12. Váncsod
12. Vekerd
12. Zsáka
13. Edelény
13. Abod
13. Aggtelek
13. Alsószuha
13. Alsótelekes
13. Balajt
13. Bánhorváti
13. Becskeháza
13. Berente
13. Bódvalenke
13. Bódvarákó
13. Bódvaszilas
13. Boldva
13. Borsodszirák
13. Damak
13. Debréte
13. Dövény
13. Égerszög
13. Felsõkelecsény
13. Felsõnyárád
13. Felsõtelekes
13. Galvács
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

13. Hangács
13. Hegymeg
13. Hidvégardó
13. Imola
13. Irota
13. Izsófalva
13. Jákfalva
13. Jósvafõ
13. Kánó
13. Komjáti
13. Kurityán
13. Ládbesenyõ
13. Lak
13. Martonyi
13. Meszes
13. Múcsony
13. Nagybarca
13. Nyomár
13. Ormosbánya
13. Perkupa
13. Ragály
13. Rakaca
13. Rakacaszend
13. Rudabánya
13. Rudolftelep
13. Sajóbábony
13. Sajóecseg
13. Sajóivánka
13. Sajópálfala
13. Sajósenye
13. Sajóvámos
13. Szakácsi
13. Szalonna
13. Szendrõ
13. Szendrõlád
13. Szin
13. Szinpetri
13. Szögliget
13. Szõlõsardó
13. Szuhafõ
13. Szuhakálló
13. Szuhogy
13. Teresztenye
13. Tomor
13. Tornabarakony
13. Tornakápolna
13. Tornanádaska
13. Tornaszentandrás
13. Tornaszentjakab
13. Trizs

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

13. Vadna
13. Varbóc
13. Viszló
13. Zádorfalva
13. Ziliz
13. Zubogy
14. Bernecebaráti
14. Ipolydamásd
14. Ipolytölgyes
14. Kemence
14. Kismaros
14. Kóspallag
14. Letkés
14. Márianosztra
14. Nagybörzsöny
14. Nagymaros
14. Perõcsény
14. Szob
14. Szokolya
14. Tésa
14. Vámosmikola
14. Verõce
14. Zebegény
15. Alacska
15. Alsózsolca
15. Arnót
15. Bogács
15. Borsodgeszt
15. Bõcs
15. Bükkábrány
15. Bükkaranyos
15. Bükkszentkereszt
15. Bükkzsérc
15. Cserépfalu
15. Cserépváralja
15. Dédestapolcsány
15. Emõd
15. Felsõtárkány
15. Felsõzsolca
15. Gesztely
15. Harsány
15. Hernádkak
15. Hernádnémeti
15. Kács
15. Kisgyõr
15. Kistokaj
15. Kondó
15. Mályi
15. Mályinka
15. Muhi
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

15. Nyékládháza
15. Onga
15. Parasznya
15. Radostyán
15. Répáshuta
15. Sajókápolna
15. Sajókeresztúr
15. Sajólád
15. Sajólászlófalva
15. Sajópetri
15. Sály
15. Szirmabesenyõ
15. Szomolya
15. Tard
15. Tardona
15. Tibolddaróc
15. Varbó
16. Alsótold
16. Bér
16. Bokor
16. Buják
16. Csécse
16. Cserhátszentiván
16. Ecseg
16. Egyházasdengeleg
16. Erdõkürt
16. Erdõtarcsa
16. Felsõtold
16. Galgaguta
16. Garáb
16. Héhalom
16. Jobbágyi
16. Kálló
16. Kisbágyon
16. Kozárd
16. Mátraszõlõs
16. Palotás
16. Pásztó
16. Szarvasgede
16. Szirák
16. Szurdokpüspöki
16. Tar
16. Vanyarc
17. Siklós
17. Adorjás
17. Alsószentmárton
17. Babarcszõlõs
17. Baranyahídvég
17. Beremend
17. Besence

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

17. Bisse
17. Bogádmindszent
17. Bogdása
17. Cún
17. Csányoszró
17. Csarnóta
17. Diósviszló
17. Drávacsehi
17. Drávacsepely
17. Drávafok
17. Drávaiványi
17. Drávakeresztúr
17. Drávapalkonya
17. Drávapiski
17. Drávaszabolcs
17. Drávaszerdahely
17. Drávasztára
17. Egyházasharaszti
17. Felsõszentmárton
17. Garé
17. Gilvánfa
17. Gordisa
17. Harkány
17. Hegyszentmárton
17. Hirics
17. Illocska
17. Ipacsfa
17. Ivánbattyán
17. Kákics
17. Kásád
17. Kémes
17. Kemse
17. Kisasszonyfa
17. Kisdér
17. Kisharsány
17. Kisjakabfalva
17. Kiskassa
17. Kislippó
17. Kistapolca
17. Kistótfalu
17. Kisszentmárton
17. Kórós
17. Kovácshida
17. Lapáncsa
17. Lúzsok
17. Magyarbóly
17. Magyarmecske
17. Magyartelek
17. Márfa
17. Markóc
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

17. Marócsa
17. Márok
17. Matty
17. Nagycsány
17. Nagyharsány
17. Nagytótfalu
17. Okorág
17. Old
17. Ózdfalu
17. Palkonya
17. Páprád
17. Pécsdevecser
17. Peterd
17. Piskó
17. Rádfalva
17. Sámod
17. Sellye
17. Siklósbodony
17. Siklósnagyfalu
17. Sósvertike
17. Szaporca
17. Szava
17. Tésenfa
17. Túrony
17. Újpetre
17. Vajszló
17. Vejti
17. Villány
17. Villánykövesd
17. Vokány
17. Zaláta
18. Alsódobsza
18. Baskó
18. Bekecs
18. Bodrogkeresztúr
18. Bodrogkisfalud
18. Csobaj
18. Erdõbénye
18. Golop
18. Legyesbénye
18. Mád
18. Megyaszó
18. Mezõzombor
18. Monok
18. Prügy
18. Rátka
18. Sima
18. Sóstófalva
18. Szegi
18. Szegilong

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

18. Taktabáj
18. Taktaharkány
18. Taktakenéz
18. Taktaszada
18. Tállya
18. Tarcal
18. Tiszaladány
18. Tiszalúc
18. Tiszatardos
18. Tokaj
18. Újcsanálos
19. Ároktõ
19. Berzék
19. Borsodivánka
19. Csincse
19. Egerlövõ
19. Gelej
19. Girincs
19. Hejõbába
19. Hejõkeresztúr
19. Hejõkürt
19. Hejõpapi
19. Hejõszalonta
19. Igrici
19. Kesznyéten
19. Kiscsécs
19. Köröm
19. Mezõcsát
19. Mezõkeresztes
19. Mezõnagymihály
19. Mezõnyárád
19. Nagycsécs
19. Négyes
19. Nemesbikk
19. Ónod
19. Oszlár
19. Sajóhídvég
19. Sajóörös
19. Sajószöged
19. Szakáld
19. Szentistván
19. Tiszabábolna
19. Tiszadorogma
19. Tiszakeszi
19. Tiszapalkonya
19. Tiszatarján
19. Tiszavalk
19. Vatta
20. Sándorfalva
20. Algyõ
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

20. Bordány
20. Deszk
20. Dóc
20. Domaszék
20. Kübekháza
20. Röszke
20. Szatymaz
20. Tiszasziget
20. Újszentiván
20. Zsombó
21. Abasár
21. Adács
21. Atkár
21. Detk
21. Domoszló
21. Gyöngyöshalász
21. Gyöngyösoroszi
21. Gyöngyöspata
21. Gyöngyössolymos
21. Gyöngyöstarján
21. Halmajugra
21. Karácsond
21. Kisnána
21. Ludas
21. Markaz
21. Mátraszentimre
21. Nagyfüged
21. Nagyréde
21. Pálosvörösmart
21. Szûcsi
21. Vámosgyörk
21. Vécs
21. Visonta
21. Visznek
22. Bánk
22. Berkenye
22. Borsosberény
22. Diósjenõ
22. Felsõpetény
22. Keszeg
22. Kosd
22. Legénd
22. Nézsa
22. Nógrád
22. Nógrádsáp
22. Nõtincs
22. Õsagárd
22. Penc
22. Rád
22. Rétság

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

22. Szendehely
22. Tereske
22. Tolmács
23. Dunaföldvár
23. Bátya
23. Bikács
23. Bölcske
23. Drágszél
23. Dunaszentbenedek
23. Dunaszentgyörgy
23. Foktõ
23. Géderlak
23. Gerjen
23. Györköny
23. Kajdacs
23. Madocsa
23. Miske
23. Nagydorog
23. Németkér
23. Ordas
23. Pálfa
23. Pusztahencse
23. Sárszentlõrinc
23. Uszód
24. Izsák
24. Kunszentmiklós
24. Solt
24. Szabadszállás
24. Apostag
24. Bócsa
24. Dunaegyháza
24. Dunapataj
24. Dunatetétlen
24. Dunavecse
24. Dusnok
24. Fajsz
24. Fülöpszállás
24. Hajós
24. Harta
24. Homokmégy
24. Jakabszállás
24. Kunadacs
24. Kunpeszér
24. Orgovány
24. Öregcsertõ
24. Szakmár
24. Szalkszentmárton
24. Tass
24. Újsolt
24. Újtelek

6612 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 34. szám



LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

25. Andornaktálya
25. Demjén
25. Egerbakta
25. Egerszalók
25. Egerszólát
25. Kerecsend
25. Maklár
25. Nagytálya
25. Noszvaj
25. Novaj
25. Ostoros
25. Szarvaskõ
25. Tarnaszentmária
25. Verpelét
26. Sümeg
26. Aszófõ
26. Balatonakali
26. Balatoncsicsó
26. Balatonszepezd
26. Balatonszõlõs
26. Balatonudvari
26. Barnag
26. Bazsi
26. Bodorfa
26. Csabrendek
26. Csopak
26. Dabronc
26. Dörgicse
26. Gógánfa
26. Gyepükaján
26. Halimba
26. Hetyefõ
26. Hidegkút
26. Hosztót
26. Kapolcs
26. Káptalanfa
26. Kislõd
26. Lovas
26. Megyer
26. Mencshely
26. Monostorapáti
26. Monoszló
26. Nagyvázsony
26. Nemeshany
26. Nemesvámos
26. Nyirád
26. Óbudavár
26. Öcs
26. Örvényes
26. Paloznak

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

26. Pécsely
26. Pula
26. Rigács
26. Sümegprága
26. Szentantalfa
26. Szentimrefalva
26. Szentjakabfa
26. Szõc
26. Tagyon
26. Taliándörögd
26. Tihany
26. Tótvázsony
26. Ukk
26. Úrkút
26. Vászoly
26. Veszprémfajsz
26. Veszprémgalsa
26. Vigántpetend
26. Vöröstó
26. Zalaerdõd
26. Zalagyömörõ
26. Zalameggyes
26. Zalaszegvár
26. Zánka
27. Debrecen
27. Hajdúsámson
27. Nyíradony
27. Vámospércs
27. Álmosd
27. Bagamér
27. Bocskaikert
27. Derecske
27. Fülöp
27. Hajdúbagos
27. Hosszúpályi
27. Kokad
27. Konyár
27. Létavértes
27. Mikepércs
27. Monostorpályi
27. Nyírábrány
27. Nyíracsád
27. Nyírmártonfalva
27. Sáránd
27. Téglás
27. Újléta
28. Balaton
28. Bátor
28. Bekölce
28. Bélapátfalva
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

28. Bodony
28. Bükkszék
28. Bükkszenterzsébet
28. Bükkszentmárton
28. Egerbocs
28. Egercsehi
28. Erdõkövesd
28. Fedémes
28. Hevesaranyos
28. Istenmezeje
28. Ivád
28. Kisfüzes
28. Mátraballa
28. Mátraderecske
28. Mikófalva
28. Mónosbél
28. Nagyvisnyó
28. Parád
28. Parádsasvár
28. Pétervására
28. Recsk
28. Sirok
28. Szajla
28. Szentdomonkos
28. Szilvásvárad
28. Szúcs
28. Tarnalelesz
28. Terpes
28. Váraszó
29. Acsa
29. Aszód
29. Bag
29. Csõvár
29. Dány
29. Domony
29. Galgagyörk
29. Galgahévíz
29. Galgamácsa
29. Hévízgyörk
29. Iklad
29. Kartal
29. Kisnémedi
29. Püspökhatvan
29. Püspökszilágy
29. Tura
29. Vácduka
29. Vácegres
29. Váchartyán
29. Váckisújfalu
29. Vácszentlászló

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

29. Valkó
29. Verseg
29. Zsámbok
30. Arló
30. Bánréve
30. Borsodbóta
30. Borsodnádasd
30. Borsodszentgyörgy
30. Bükkmogyorósd
30. Csernely
30. Csokvaomány
30. Domaháza
30. Dubicsány
30. Farkaslyuk
30. Gömörszõlõs
30. Hangony
30. Hét
30. Járdánháza
30. Kelemér
30. Királd
30. Kissikátor
30. Lénárddaróc
30. Nekézseny
30. Putnok
30. Sajógalgóc
30. Sajókaza
30. Sajómercse
30. Sajónémeti
30. Sajópüspöki
30. Sajóvelezd
30. Sáta
30. Serényfalva
30. Uppony
31. Alsóbogát
31. Bodrog
31. Csombárd
31. Ecseny
31. Edde
31. Felsõmocsolád
31. Hetes
31. Juta
31. Magyaratád
31. Magyaregres
31. Mernye
31. Mezõcsokonya
31. Osztopán
31. Patalom
31. Polány
31. Somodor
31. Somogyaszaló
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

31. Somogyfajsz
31. Somogygeszti
31. Somogyjád
31. Somogysárd
31. Szentgáloskér
31. Újvárfalva
31. Várda
32. Bácsalmás
32. Baja
32. Jánoshalma
32. Mohács
32. Bácsbokod
32. Bácsborsód
32. Bácsszentgyörgy
32. Bácsszõlõs
32. Bátmonostor
32. Borota
32. Csátalja
32. Csávoly
32. Csikéria
32. Dávod
32. Dunafalva
32. Érsekcsanád
32. Érsekhalma
32. Felsõszentiván
32. Gara
32. Hercegszántó
32. Homorúd
32. Katymár
32. Kéleshalom
32. Kunbaja
32. Madaras
32. Mátételke
32. Mélykút
32. Nagybaracska
32. Nemesnádudvar
32. Rém
32. Sükösd
32. Szeremle
32. Tataháza
32. Vaskút
33. Dabas
33. Örkény
33. Bugyi
33. Csévharaszt
33. Hernád
33. Inárcs
33. Kakucs
33. Pusztavacs
33. Táborfalva

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

33. Tatárszentgyörgy
33. Újhartyán
33. Újlengyel
33. Vasad
34. Ajak
34. Anarcs
34. Benk
34. Dombrád
34. Döge
34. Eperjeske
34. Fényeslitke
34. Gyõröcske
34. Gyulaháza
34. Komoró
34. Mándok
34. Mezõladány
34. Pátroha
34. Rétközberencs
34. Szabolcsbáka
34. Tiszabezdéd
34. Tiszamogyorós
34. Tiszaszentmárton
34. Tornyospálca
34. Tuzsér
34. Újdombrád
34. Újkenéz
34. Záhony
34. Zsurk
35. Aranyosapáti
35. Barabás
35. Beregdaróc
35. Beregsurány
35. Csaroda
35. Gelénes
35. Gemzse
35. Gulács
35. Gyüre
35. Hetefejércse
35. Ilk
35. Jánd
35. Jéke
35. Kisvarsány
35. Lónya
35. Lövõpetri
35. Márokpapi
35. Mátyus
35. Nagyvarsány
35. Nyírlövõ
35. Olcsva
35. Pap
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

35. Tákos
35. Tarpa
35. Tiszaadony
35. Tiszakerecseny
35. Tiszaszalka
35. Tiszavid
35. Tivadar
35. Vámosatya
35. Vásárosnamény
36. Adorjánháza
36. Bakonypölöske
36. Bakonyszentiván
36. Békás
36. Csögle
36. Dabrony
36. Doba
36. Egeralja
36. Egyházaskeszõ
36. Gecse
36. Iszkáz
36. Kemeneshõgyész
36. Kemenesszentpéter
36. Kerta
36. Kiscsõsz
36. Kup
36. Külsõvat
36. Magyargencs
36. Malomsok
36. Marcalgergelyi
36. Marcaltõ
36. Mezõlak
36. Mihályháza
36. Nagyacsád
36. Nagygyimót
36. Nemesszalók
36. Noszlop
36. Nyárád
36. Oroszi
36. Somlószõlõs
36. Takácsi
36. Vanyola
36. Várkeszõ
36. Vaszar
36. Vinár
37. Abony
37. Albertirsa
37. Cegléd
37. Nagykõrös
37. Ceglédbercel
37. Csemõ

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

37. Dánszentmiklós
37. Jászkarajenõ
37. Kocsér
37. Kõröstetétlen
37. Mikebuda
37. Nyársapát
37. Törtel
38. Zalaegerszeg
38. Alsónemesapáti
38. Alsóújlak
38. Andrásfa
38. Babosdöbréte
38. Bagod
38. Becsvölgye
38. Bérbaltavár
38. Boncodfölde
38. Böde
38. Csehi
38. Csehimindszent
38. Csipkerek
38. Csonkahegyhát
38. Csöde
38. Dobronhegy
38. Egervár
38. Egervölgy
38. Gellénháza
38. Gersekarát
38. Gombosszeg
38. Gõsfa
38. Gyõrvár
38. Gyûrûs
38. Hagyárosbörönd
38. Hegyhátszentpéter
38. Hottó
38. Iborfia
38. Kávás
38. Keménfa
38. Kispáli
38. Kustánszeg
38. Lakhegy
38. Lickóvadamos
38. Mikosszéplak
38. Milejszeg
38. Nagykutas
38. Nagylengyel
38. Nagypáli
38. Nagytilaj
38. Nemesapáti
38. Németfalu
38. Olaszfa
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

38. Ormándlak
38. Oszkó
38. Ozmánbük
38. Pácsony
38. Pálfiszeg
38. Pethõhenye
38. Petõmihályfa
38. Petrikeresztúr
38. Püspökmolnári
38. Rábahídvég
38. Salomvár
38. Szemenye
38. Szentkozmadombja
38. Telekes
38. Teskánd
38. Vasboldogasszony
38. Vaspör
38. Vasvár
38. Vöckönd
38. Zalaboldogfa
38. Zalacséb
38. Zalaháshágy
38. Zalaistvánd
38. Zalalövõ
38. Zalaszentgyörgy
38. Zalaszentlõrinc
38. Zalatárnok
39. Gyula
39. Mezõhegyes
39. Orosháza
39. Békéssámson
39. Csabaszabadi
39. Csanádapáca
39. Csorvás
39. Elek
39. Gádoros
39. Gerendás
39. Kardoskút
39. Kétegyháza
39. Lõkösháza
39. Nagyszénás
39. Pusztaföldvár
39. Tótkomlós
40. Nagykáta
40. Farmos
40. Kóka
40. Pánd
40. Szentlõrinckáta
40. Szentmártonkáta
40. Tápióbicske

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

40. Tápiógyörgye
40. Tápióság
40. Tápiószele
40. Tápiószentmárton
40. Tápiószõlõs
40. Tóalmás
40. Újszilvás
41. Hajdúböszörmény
41. Hajdúdorog
41. Hajdúnánás
41. Ebes
41. Hajdúszoboszló
41. Hajdúszovát
41. Nagyhegyes
42. Kecskemét
42. Kerekegyháza
42. Lajosmizse
42. Tiszakécske
42. Ágasegyháza
42. Ballószög
42. Felsõlajos
42. Fülöpháza
42. Helvécia
42. Kunbaracs
42. Ladánybene
42. Lakitelek
42. Nyárlõrinc
42. Szentkirály
42. Tiszaug
42. Városföld
43. Kistelek
43. Mórahalom
43. Ásotthalom
43. Baks
43. Balástya
43. Csengele
43. Forráskút
43. Ópusztaszer
43. Öttömös
43. Pusztamérges
43. Pusztaszer
43. Ruzsa
43. Üllés
43. Zákányszék
44. Balmazújváros
44. Egyek
44. Folyás
44. Görbeháza
44. Hortobágy
44. Nádudvar
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

44. Polgár
44. Tiszacsege
44. Tiszagyulaháza
44. Újszentmargita
44. Újtikos
45. Alsórajk
45. Balatonmagyaród
45. Belezna
45. Bocska
45. Börzönce
45. Csapi
45. Eszteregnye
45. Fityeház
45. Fûzvölgy
45. Galambok
45. Garabonc
45. Gelse
45. Gelsesziget
45. Hahót
45. Homokkomárom
45. Hosszúvölgy
45. Kacorlak
45. Kerecseny
45. Kilimán
45. Kisrécse
45. Liszó
45. Magyarszentmiklós
45. Magyarszerdahely
45. Miháld
45. Murakeresztúr
45. Nagybakónak
45. Nagyrada
45. Nagyrécse
45. Nemespátró
45. Orosztony
45. Pat
45. Pölöskefõ
45. Rigyác
45. Sand
45. Sormás
45. Surd
45. Szepetnek
45. Újudvar
45. Zalakaros
45. Zalakomár
45. Zalamerenye
45. Zalasárszeg
45. Zalaszabar
45. Zalaszentbalázs
45. Zalaszentjakab

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

45. Zalaújlak
46. Alsópetény
46. Becske
46. Bercel
46. Cserháthaláp
46. Cserhátsurány
46. Csesztve
46. Csitár
46. Debercsény
46. Dejtár
46. Drégelypalánk
46. Endrefalva
46. Érsekvadkert
46. Herencsény
46. Hollókõ
46. Hont
46. Horpács
46. Hugyag
46. Iliny
46. Ipolyszög
46. Ipolyvece
46. Kétbodony
46. Kisecset
46. Kutasó
46. Ludányhalászi
46. Magyargéc
46. Magyarnándor
46. Mohora
46. Nagylóc
46. Nagyoroszi
46. Nógrádkövesd
46. Nógrádmarcal
46. Nógrádmegyer
46. Nógrádsipek
46. Nógrádszakál
46. Õrhalom
46. Patak
46. Patvarc
46. Piliny
46. Pusztaberki
46. Rimóc
46. Romhány
46. Szanda
46. Szátok
46. Szécsénke
46. Szécsény
46. Szécsényfelfalu
46. Szente
46. Szügy
46. Terény
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

46. Varsány
47. Alattyán
47. Jánoshida
47. Jászágó
47. Jászalsószentgyörgy
47. Jászapáti
47. Jászárokszállás
47. Jászboldogháza
47. Jászdózsa
47. Jászfelsõszent-györgy
47. Jászfényszaru
47. Jászivány
47. Jászjákóhalma
47. Jászkisér
47. Jászladány
47. Jászszentandrás
47. Jásztelek
47. Pusztamonostor
48. Almáskamarás
48. Battonya
48. Dombegyház
48. Dombiratos
48. Kaszaper
48. Kevermes
48. Kisdombegyház
48. Kunágota
48. Magyarbánhegyes
48. Magyardombegyház
48. Medgyesbodzás
48. Medgyesegyháza
48. Mezõkovácsháza
48. Nagybánhegyes
48. Nagykamarás
48. Pusztaottlaka
48. Szabadkígyós
48. Újkígyós
48. Végegyháza
49. Ráckeve
49. Apaj
49. Áporka
49. Dömsöd
49. Kiskunlacháza
49. Makád
49. Szigetbecse
49. Szigetcsép
49. Szigetszentmárton
49. Szigetújfalu
50. Kiskunfélegyháza
50. Kiskunhalas
50. Kiskunmajsa

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

50. Tompa
50. Balotaszállás
50. Bugac
50. Bugacpusztaháza
50. Csólyospálos
50. Fülöpjakab
50. Gátér
50. Harkakötöny
50. Jászszentlászló
50. Kelebia
50. Kisszállás
50. Kömpöc
50. Kunfehértó
50. Kunszállás
50. Móricgát
50. Pálmonostora
50. Petõfiszállás
50. Pirtó
50. Szank
50. Tiszaalpár
50. Zsana
51. Ádánd
51. Andocs
51. Bábonymegyer
51. Balatonendréd
51. Balatonföldvár
51. Balatonõszöd
51. Balatonszabadi
51. Balatonszárszó
51. Balatonszemes
51. Bálványos
51. Bedegkér
51. Bonnya
51. Büssü
51. Értény
51. Fiad
51. Gadács
51. Gölle
51. Igal
51. Kánya
51. Kapoly
51. Kára
51. Kazsok
51. Kereki
51. Kisbárapáti
51. Kisgyalán
51. Koppányszántó
51. Kõröshegy
51. Kötcse
51. Lulla
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

51. Miklósi
51. Nágocs
51. Nagyberény
51. Nagycsepely
51. Nyim
51. Pusztaszemes
51. Ráksi
51. Ságvár
51. Sérsekszõlõs
51. Siójut
51. Som
51. Somogyacsa
51. Somogydöröcske
51. Somogyegres
51. Somogymeggyes
51. Somogyszil
51. Szántód
51. Szólád
51. Szorosad
51. Tab
51. Teleki
51. Tengõd
51. Torvaj
51. Törökkoppány
51. Zala
51. Zamárdi
51. Zics
52. Békés
52. Békéscsaba
52. Gyomaendrõd
52. Mezõberény
52. Szarvas
52. Békésszentandrás
52. Csabacsûd
52. Csárdaszállás
52. Doboz
52. Hunya
52. Kamut
52. Kardos
52. Kétsoprony
52. Kondoros
52. Murony
52. Örménykút
52. Tarhos
52. Telekgerendás
53. Szeghalom
53. Bélmegyer
53. Biharugra
53. Bucsa
53. Dévaványa

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

53. Ecsegfalva
53. Füzesgyarmat
53. Geszt
53. Kertészsziget
53. Körösladány
53. Körösnagyharsány
53. Köröstarcsa
53. Körösújfalu
53. Kötegyán
53. Méhkerék
53. Mezõgyán
53. Okány
53. Sarkad
53. Sarkadkeresztúr
53. Újszalonta
53. Vésztõ
53. Zsadány
54. Nagyhalász
54. Apagy
54. Baktalórántháza
54. Berkesz
54. Besenyõd
54. Beszterec
54. Demecser
54. Gégény
54. Kék
54. Kemecse
54. Laskod
54. Levelek
54. Magy
54. Nyírbogdány
54. Nyíribrony
54. Nyírjákó
54. Nyírkarász
54. Nyírkércs
54. Nyírmada
54. Nyírparasznya
54. Nyírtass
54. Nyírtét
54. Ófehértó
54. Õr
54. Petneháza
54. Pusztadobos
54. Ramocsaháza
54. Rohod
54. Székely
54. Tiszarád
54. Tiszatelek
54. Vaja
54. Vasmegyer
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

55. Besenyszög
55. Csataszög
55. Hunyadfalva
55. Kõtelek
55. Nagykörû
55. Rákóczifalva
55. Rákócziújfalu
55. Szajol
55. Szászberek
55. Tiszajenõ
55. Tiszasüly
55. Tiszavárkony
55. Tószeg
55. Újszász
55. Vezseny
55. Zagyvarékas
56. Ambrózfalva
56. Apátfalva
56. Csanádalberti
56. Csanádpalota
56. Ferencszállás
56. Földeák
56. Királyhegyes
56. Kiszombor
56. Klárafalva
56. Kövegy
56. Magyarcsanád
56. Makó
56. Maroslele
56. Nagyér
56. Nagylak
56. Óföldeák
56. Pitvaros
57. Abaliget
57. Aranyosgadány
57. Áta
57. Bakonya
57. Baksa
57. Birján
57. Bogád
57. Bosta
57. Cserkút
57. Egerág
57. Ellend
57. Görcsöny
57. Gyód
57. Husztót
57. Keszü
57. Kisherend
57. Kovácsszénája

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

57. Kozármisleny
57. Kökény
57. Kõvágószõlõs
57. Kõvágótöttös
57. Lothárd
57. Magyarsarlós
57. Nagykozár
57. Ócsárd
57. Orfû
57. Pécsudvard
57. Pellérd
57. Pogány
57. Regenye
57. Romonya
57. Szalánta
57. Szemely
57. Szilvás
57. Szõke
57. Szõkéd
57. Tengeri
57. Téseny
58. Komló
58. Sásd
58. Ág
58. Alsómocsolád
58. Bakóca
58. Baranyajenõ
58. Baranyaszentgyörgy
58. Bikal
58. Bodolyabér
58. Egyházaskozár
58. Felsõegerszeg
58. Gerényes
58. Gödre
58. Hegyhátmaróc
58. Hosszúhetény
58. Kárász
58. Kisbeszterce
58. Kishajmás
58. Kisvaszar
58. Köblény
58. Liget
58. Mágocs
58. Magyaregregy
58. Magyarhertelend
58. Magyarszék
58. Mánfa
58. Máza
58. Mecsekpölöske
58. Mekényes
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

58. Mezõd
58. Mindszentgodisa
58. Nagyhajmás
58. Oroszló
58. Palé
58. Szágy
58. Szalatnak
58. Szárász
58. Szászvár
58. Tarrós
58. Tékes
58. Tófû
58. Tormás
58. Varga
58. Vásárosdombó
58. Vázsnok
58. Vékény
59. Enying
59. Polgárdi
59. Dég
59. Kisláng
59. Lajoskomárom
59. Lepsény
59. Mátyásdomb
59. Mezõkomárom
59. Mezõszentgyörgy
59. Szabadhídvég
60. Pusztaszabolcs
60. Adony
60. Baracs
60. Beloiannisz
60. Besnyõ
60. Daruszentmiklós
60. Elõszállás
60. Hantos
60. Iváncsa
60. Kisapostag
60. Kulcs
60. Lórév
60. Mezõfalva
60. Nagykarácsony
60. Nagyvenyim
60. Perkáta
60. Rácalmás
60. Szabadegyháza
61. Karcag
61. Mezõtúr
61. Túrkeve
61. Kenderes
61. Kétpó

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

61. Kisújszállás
61. Mesterszállás
61. Mezõhék
62. Bátorliget
62. Encsencs
62. Hodász
62. Kántorjánosi
62. Kisléta
62. Máriapócs
62. Mérk
62. Nyírbéltek
62. Nyírbogát
62. Nyírcsászári
62. Nyírderzs
62. Nyírgelse
62. Nyírgyulaj
62. Nyírkáta
62. Nyírlugos
62. Nyírmeggyes
62. Nyírmihálydi
62. Nyírpilis
62. Nyírvasvári
62. Ömböly
62. Penészlek
62. Piricse
62. Pócspetri
62. Terem
62. Tiborszállás
62. Vállaj
63. Balkány
63. Nagykálló
63. Nyíregyháza
63. Nyírtelek
63. Újfehértó
63. Biri
63. Bököny
63. Érpatak
63. Geszteréd
63. Kállósemjén
63. Kálmánháza
63. Kótaj
63. Nagycserkesz
63. Napkor
63. Nyírpazony
63. Nyírtura
63. Sényõ
63.. Szakoly
64. Alsószenterzsébet
64. Alsószölnök
64. Apátistvánfalva
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

64. Baglad
64. Bajánsenye
64. Belsõsárd
64. Bödeháza
64. Csesztreg
64. Csörötnek
64. Felsõszenterzsébet
64. Felsõszölnök
64. Gáborjánháza
64. Gasztony
64. Gosztola
64. Ispánk
64. Kálócfa
64. Kercaszomor
64. Kerkabarabás
64. Kerkafalva
64. Kerkakutas
64. Kétvölgy
64. Kozmadombja
64. Külsõsárd
64. Lendvadedes
64. Lendvajakabfa
64. Magyarföld
64. Magyarlak
64. Magyarszombatfa
64. Márokföld
64. Nemesmedves
64. Nemesnép
64. Orfalu
64. Õriszentpéter
64. Pórszombat
64. Pusztaapáti
64. Ramocsa
64. Rédics
64. Resznek
64. Rönök
64. Szakonyfalu
64. Szalafõ
64. Szentgotthárd
64. Szentgyörgyvölgy
64. Szijártóháza
64. Szilvágy
64. Vasszentmihály
64. Velemér
64. Zalabaksa
64.. Zalaszombatfa
65. Abda
65. Árpás
65. Bakonygyirót
65. Bakonypéterd

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

65. Bakonyszentlászló
65. Bakonytamási
65. Bezi
65. Bodonhely
65. Bõny
65. Börcs
65. Cakóháza
65. Csikvánd
65. Écs
65. Enese
65. Fehértó
65. Felpéc
65. Fenyõfõ
65. Gic
65. Gönyû
65. Gyarmat
65. Gyömöre
65. Gyõrasszonyfa
65. Gyõrság
65. Gyõrsövényház
65. Gyõrszemere
65. Gyõrújbarát
65. Ikrény
65. Kajárpéc
65. Kisbabot
65. Kóny
65. Koroncó
65. Kunsziget
65. Lázi
65. Markotabödöge
65. Mérges
65. Mezõörs
65. Mórichida
65. Nagydém
65. Nagyszentjános
65. Nyalka
65. Nyúl
65. Öttevény
65. Pannonhalma
65. Pázmándfalu
65. Pér
65. Rábacsécsény
65. Rábapatona
65. Rábaszentmihály
65. Rábaszentmiklós
65. Rábcakapi
65. Ravazd
65. Rétalap
65. Románd
65. Sikátor
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

65. Sobor
65. Sokorópátka
65. Szerecseny
65. Táp
65. Tápszentmiklós
65. Tarjánpuszta
65. Tárnokréti
65. Tényõ
65. Tét
65. Töltéstava
65. Veszprémvarsány
66. Acsalag
66. Babót
66. Bágyogszovát
66. Barbacs
66. Beled
66. Bogyoszló
66. Bõsárkány
66. Cirák
66. Csorna
66. Dénesfa
66. Dör
66. Edve
66. Egyed
66. Farád
66. Gyóró
66. Himod
66. Hövej
66. Jobaháza
66. Kapuvár
66. Kisfalud
66. Maglóca
66. Magyarkeresztúr
66. Mihályi
66. Osli
66. Páli
66. Pásztori
66. Potyond
66. Rábacsanak
66. Rábakecöl
66. Rábapordány
66. Rábasebes
66. Rábaszentandrás
66. Rábatamási
66. Sopronnémeti
66. Szany
66. Szárföld
66. Szil
66. Szilsárkány
66. Vadosfa

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

66. Vág
66. Vásárosfalu
66. Veszkény
66. Vitnyéd
66. Zsebeháza
67. Babócsa
67. Bakháza
67. Barcs
67. Bélavár
67. Beleg
67. Bolhás
67. Bolhó
67. Csokonyavisonta
67. Darány
67. Drávagárdony
67. Drávatamási
67. Görgeteg
67. Háromfa
67. Heresznye
67. Homokszentgyörgy
67. Istvándi
67. Kálmáncsa
67. Kastélyosdombó
67. Kaszó
67. Kisbajom
67. Komlósd
67. Kutas
67. Lábod
67. Lakócsa
67. Nagykorpád
67. Ötvöskónyi
67. Péterhida
67. Potony
67. Rinyabesenyõ
67. Rinyaszentkirály
67. Rinyaújlak
67. Rinyaújnép
67. Segesd
67. Somogyaracs
67. Somogyszob
67. Szabás
67. Szentborbás
67. Szulok
67. Tarany
67. Tótújfalu
67.. Vízvár
68. Bejcgyertyános
68. Boba
68. Borgáta
68. Bögöt
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

68. Bögöte
68. Csánig
68. Csénye
68. Csönge
68. Duka
68. Egyházashetye
68. Gérce
68. Hegyfalu
68. Hosszúpereszteg
68. Ikervár
68. Jákfa
68. Jánosháza
68. Káld
68. Karakó
68. Keléd
68. Kemeneskápolna
68. Kemenesmagasi
68. Kemenesmihályfa
68. Kemenespálfa
68. Kemenessömjén
68. Kemenesszent-márton
68. Kenéz
68. Kenyeri
68. Kissomlyó
68. Köcsk
68. Megyehíd
68. Meggyeskovácsi
68. Mersevát
68. Mesteri
68. Nagysimonyi
68. Nemeskeresztúr
68. Nemeskocs
68. Nick
68. Nyõgér
68. Ostffyasszonyfa
68. Ölbõ
68. Pápoc
68. Pecöl
68. Porpác
68. Pósfa
68. Rábapaty
68. Répcelak
68. Sitke
68. Sótony
68. Szeleste
68. Szergény
68. Tokorcs
68. Uraiújfalu
68. Vámoscsalád
68. Vásárosmiske

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

68. Vasegerszeg
68. Vashosszúfalu
68. Vönöck
68.. Zsédeny
69. Bátaszék
69. Szekszárd
69. Alsónána
69. Alsónyék
69. Báta
69. Bogyiszló
69. Decs
69. Fácánkert
69. Fadd
69. Felsõnána
69. Harc
69. Kéty
69. Kistormás
69. Kölesd
69. Medina
69. Murga
69. Õcsény
69. Pörböly
69. Sárpilis
69. Sióagárd
69. Szálka
69. Szedres
69. Tengelic
69. Várdomb
69. Zomba
70. Sárbogárd
70. Aba
70. Alap
70. Alsószentiván
70. Bakonykúti
70. Cece
70. Csór
70. Csõsz
70. Füle
70. Igar
70. Iszkaszentgyörgy
70. Jenõ
70. Káloz
70. Kõszárhegy
70. Mezõszilas
70. Moha
70. Nádasdladány
70. Nagylók
70. Sáregres
70. Sárkeresztúr
70. Sárkeszi
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

70. Sárosd
70. Sárszentágota
70. Sárszentmihály
70. Seregélyes
70. Soponya
70. Szabadbattyán
70. Tác
70. Úrhida
70. Vajta
71. Pápa
71. Adásztevel
71. Apácatorna
71. Bakonyjákó
71. Bakonykoppány
71. Bakonyság
71. Bakonyszücs
71. Béb
71. Borszörcsök
71. Csehbánya
71. Csót
71. Dáka
71. Devecser
71. Döbrönte
71. Farkasgyepû
71. Ganna
71. Homokbödöge
71. Kamond
71. Karakószörcsök
71. Kisberzseny
71. Kispirit
71. Kisszõlõs
71. Kolontár
71. Lovászpatona
71. Magyarpolány
71. Nagyalásony
71. Nagypirit
71. Nagytevel
71. Nemesgörzsöny
71. Németbánya
71. Nóráp
71. Pápadereske
71. Pápakovácsi
71. Pápasalamon
71. Pápateszér
71. Pusztamiske
71. Somlójenõ
71. Somlóvásárhely
71. Somlóvecse
71. Tüskevár
71. Ugod

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

71. Városlõd
71. Vid
72. Monor
72. Pilis
72. Sülysáp
72. Bénye
72. Gomba
72. Káva
72. Mende
72. Monorierdõ
72. Nyáregyháza
72. Péteri
72. Tápiószecsõ
72. Úri
73. Botpalád
73. Cégénydányád
73. Csaholc
73. Császló
73. Csegöld
73. Csenger
73. Csengersima
73. Csengerújfalu
73. Darnó
73. Fábiánháza
73. Fehérgyarmat
73. Fülesd
73. Fülpösdaróc
73. Gacsály
73. Garbolc
73. Géberjén
73. Gyõrtelek
73. Gyügye
73. Hermánszeg
73. Jánkmajtis
73. Jármi
73. Kérsemjén
73. Kisar
73. Kishódos
73. Kisnamény
73. Kispalád
73. Kisszekeres
73. Kocsord
73. Komlódtótfalu
73. Kölcse
73. Kömörõ
73. Magosliget
73. Mánd
73. Méhtelek
73. Milota
73. Nábrád
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

73. Nagyar
73. Nagydobos
73. Nagyecsed
73. Nagyhódos
73. Nagyszekeres
73. Nemesborzova
73. Nyírcsaholy
73. Olcsvaapáti
73. Ópályi
73. Ököritófülpös
73. Panyola
73. Papos
73. Pátyod
73. Penyige
73. Porcsalma
73. Rápolt
73. Rozsály
73. Sonkád
73. Szamosangyalos
73. Szamosbecs
73. Szamoskér
73. Szamossályi
73. Szamostatárfalva
73. Szamosújlak
73. Szamosszeg
73. Szatmárcseke
73. Tiszabecs
73. Tiszacsécse
73. Tiszakóród
73. Tisztaberek
73. Tunyogmatolcs
73. Túristvándi
73. Túrricse
73. Tyukod
73. Ura
73. Uszka
73. Vámosoroszi
73. Zajta
73.. Zsarolyán
74. Jánossomorja
74. Ásványráró
74. Bezenye
74. Darnózseli
74. Dunakiliti
74. Dunaremete
74. Dunaszeg
74. Dunaszentpál
74. Dunasziget
74. Feketeerdõ
74. Gyõrladamér

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

74. Gyõrújfalu
74. Gyõrzámoly
74. Halászi
74. Hédervár
74. Hegyeshalom
74. Károlyháza
74. Kimle
74. Kisbajcs
74. Kisbodak
74. Lébény
74. Levél
74. Mosonudvar
74. Lipót
74. Máriakálnok
74. Mecsér
74. Mosonszentmiklós
74. Mosonszolnok
74. Nagybajcs
74. Püski
74. Rajka
74. Újrónafõ
74. Vámosszabadi
74. Várbalog
74. Vének
75. Szentlõrinc
75. Szigetvár
75. Almamellék
75. Almáskeresztúr
75. Bánfa
75. Basal
75. Bicsérd
75. Boda
75. Boldogasszonyfa
75. Botykapeterd
75. Bükkösd
75. Bürüs
75. Csebény
75. Cserdi
75. Csertõ
75. Csonkamindszent
75. Dencsháza
75. Dinnyeberki
75. Endrõc
75. Gerde
75. Gyöngyfa
75. Gyöngyösmellék
75. Helesfa
75. Hetvehely
75. Hobol
75. Horváthertelend
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

75. Ibafa
75. Kacsóta
75. Katádfa
75. Kétújfalu
75. Királyegyháza
75. Kisdobsza
75. Kistamási
75. Magyarlukafa
75. Merenye
75. Molvány
75. Mozsgó
75. Nagydobsza
75. Nagypeterd
75. Nagyváty
75. Nemeske
75. Nyugotszent-erzsébet
75. Okorvölgy
75. Patapoklosi
75. Pécsbagota
75. Pettend
75. Rózsafa
75. Somogyapáti
75. Somogyhárságy
75. Somogyhatvan
75. Somogyviszló
75. Sumony
75. Szabadszentkirály
75. Szentdénes
75. Szentegát
75. Szentkatalin
75. Szentlászló
75. Szörény
75. Szulimán
75. Teklafalu
75. Tótszentgyörgy
75. Várad
75. Vásárosbéc
75. Velény
75. Zádor
75. Zók
76. Törökszentmiklós
76. Fegyvernek
76. Kengyel
76. Kuncsorba
76. Örményes
76. Tiszabõ
76. Tiszapüspöki
76.. Tiszatenyõ
77. Füzesabony
77. Heves

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

77. Aldebrõ
77. Átány
77. Besenyõtelek
77. Boconád
77. Dormánd
77. Egerfarmos
77. Erdõtelek
77. Erk
77. Feldebrõ
77. Hevesvezekény
77. Kál
77. Kápolna
77. Kisköre
77. Kompolt
77. Kömlõ
77. Mezõszemere
77. Mezõtárkány
77. Nagyút
77. Pély
77. Poroszló
77. Sarud
77. Szihalom
77. Tarnabod
77. Tarnaméra
77. Tarnaörs
77. Tarnaszentmiklós
77. Tarnazsadány
77. Tenk
77. Tiszanána
77. Tófalu
77. Újlõrincfalva
77.. Zaránk
78. Balsa
78. Buj
78. Gávavencsellõ
78. Ibrány
78. Paszab
78. Rakamaz
78. Szabolcs
78. Szorgalmatos
78. Timár
78. Tiszabercel
78. Tiszadada
78. Tiszadob
78. Tiszaeszlár
78. Tiszalök
78. Tiszanagyfalu
78.. Tiszavasvári
79.. Abádszalók
79. Berekfürdõ
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

79. Kunhegyes
79. Kunmadaras
79. Nagyiván
79. Tiszabura
79. Tiszaderzs
79. Tiszafüred
79. Tiszagyenda
79. Tiszaigar
79. Tiszaörs
79. Tiszaroff
79. Tiszaszentimre
79. Tiszaszõlõs
79. Tomajmonostora
80. Kunszentmárton
80. Cibakháza
80. Csépa
80. Cserkeszõlõ
80. Martfû
80. Nagyrév
80. Öcsöd
80. Szelevény
80. Tiszainoka
80. Tiszakürt
80. Tiszasas
81. Aparhant
81. Attala
81. Bátaapáti
81. Bonyhádvarasd
81. Cikó
81. Csibrák
81. Csikóstõttõs
81. Dalmand
81. Döbrököz
81. Dúzs
81. Grábóc
81. Györe
81. Gyulaj
81. Hõgyész
81. Izmény
81. Jágónak
81. Kakasd
81. Kapospula
81. Kaposszekcsõ
81. Kisdorog
81. Kismányok
81. Kisvejke
81. Kocsola
81. Kurd
81. Lápafõ
81. Lengyel

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

81. Mórágy
81. Mõcsény
81. Mucsfa
81. Mucsi
81. Nagykónyi
81. Nagymányok
81. Nagyvejke
81. Nak
81. Pári
81. Szakály
81. Szakcs
81. Tevel
81. Váralja
81. Várong
81. Závod
82. Bozsok
82. Bõ
82. Bük
82. Cák
82. Chernelházada-monya
82. Csepreg
82. Gór
82. Gyöngyösfalu
82. Horvátzsidány
82. Iklanberény
82. Kiszsidány
82. Kõszegdoroszló
82. Kõszegpaty
82. Kõszegszerdahely
82. Lócs
82. Lukácsháza
82. Mesterháza
82. Nagygeresd
82. Nemescsó
82. Nemesládony
82. Ólmod
82. Peresznye
82. Pusztacsó
82. Répceszentgyörgy
82. Sajtoskál
82. Simaság
82. Tompaládony
82. Tormásliget
82. Tömörd
82. Velem
83. Kecel
83. Kiskõrös
83. Soltvadkert
83. Akasztó
83. Császártöltés
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

83. Csengõd
83. Imrehegy
83. Kaskantyú
83. Páhi
83. Soltszentimre
83. Tabdi
83. Tázlár
84. Acsád
84. Balogunyom
84. Bozzai
84. Bucsu
84. Csákánydoroszló
84. Csempeszkopács
84. Daraboshegy
84. Dozmat
84. Döbörhegy
84. Döröske
84. Egyházashollós
84. Egyházasrádóc
84. Felsõcsatár
84. Felsõjánosfa
84. Felsõmarác
84. Gencsapáti
84. Gyanógeregye
84. Halastó
84. Halogy
84. Harasztifalu
84. Hegyháthodász
84. Hegyhátsál
84. Hegyhátszentjakab
84. Hegyhátszentmárton
84. Horvátlövõ
84. Ivánc
84. Ják
84. Kám
84. Katafa
84. Kemestaródfa
84. Kerkáskápolna
84. Kisrákos
84. Kisunyom
84. Kondorfa
84. Magyarnádalja
84. Magyarszecsõd
84. Meszlen
84. Molnaszecsõd
84. Nádasd
84. Nagykölked
84. Nagymizdó
84. Nagyrákos
84. Nárai

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

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

(96 db)
Település

86. Bodmér
86. Bokod
86. Csákberény
86. Csákvár
86. Csókakõ
86. Dad
86. Dunaalmás
86. Dunaszentmiklós
86. Gánt
86. Gyermely
86. Héreg
86. Kecskéd
86. Kocs
86. Kömlõd
86. Környe
86. Magyaralmás
86. Naszály
86. Neszmély
86. Pátka
86. Pusztavám
86. Sárkeresztes
86. Söréd
86. Szákszend
86. Szár
86. Szárliget
86. Szomód
86. Szomor
86. Tardos
86. Tarján
86. Újbarok
86. Várgesztes
86. Vértesboglár
86. Vértessomló
86. Vértestolna
86. Vértesszõlõs
86. Zámoly
87. Berzence
87. Csákány
87. Csömend
87. Csurgó
87. Csurgónagymarton
87. Fõnyed
87. Gadány
87. Gyékényes
87. Hosszúvíz
87. Iharos
87. Iharosberény
87. Inke
87. Libickozma
87. Mesztegnyõ

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

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

(96 db)
Település

89. Hort
89. Kerekharaszt
89. Lõrinci
89. Nagykökényes
89. Petõfibánya
89. Rózsaszentmárton
89. Zagyvaszántó
90. Almásháza
90. Alsópáhok
90. Batyk
90. Cserszegtomaj
90. Döbröce
90. Dötk
90. Felsõpáhok
90. Hévíz
90. Kallósd
90. Kehidakustány
90. Kisgörbõ
90. Kisvásárhely
90. Ligetfalva
90. Tekenye
90. Mihályfa
90. Nagygörbõ
90. Nemesbük
90. Óhíd
90. Pakod
90. Rezi
90. Sármellék
90. Sénye
90. Sümegcsehi
90. Szalapa
90. Szentgyörgyvár
90. Tilaj
90. Türje
90. Vindornyaszõlõs
90. Zalabér
90. Zalacsány
90. Zalaköveskút
90. Zalaszentgrót
90. Zalaszentlászló
90. Zalavég
91. Baktüttös
91. Bánokszentgyörgy
91. Barlahida
91. Bázakerettye
91. Becsehely
91. Borsfa
91. Bucsuta
91. Csertalakos
91. Csömödér

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

91. Csörnyeföld
91. Dobri
91. Gutorfölde
91. Hernyék
91. Iklódbördõce
91. Kányavár
91. Kerkaszentkirály
91. Kerkateskánd
91. Kiscsehi
91. Kistolmács
91. Kissziget
91. Lasztonya
91. Lenti
91. Letenye
91. Lispeszentadorján
91. Lovászi
91. Maróc
91. Mikekarácsonyfa
91. Molnári
91. Murarátka
91. Muraszemenye
91. Nova
91. Oltárc
91. Ortaháza
91. Páka
91. Petrivente
91. Pördefölde
91. Pusztaederics
91. Pusztamagyaród
91. Pusztaszentlászló
91. Semjénháza
91. Szécsisziget
91. Szentliszló
91. Szentmargitfalva
91. Szentpéterfölde
91. Tófej
91. Tormafölde
91. Tornyiszentmiklós
91. Tótszentmárton
91. Tótszerdahely
91. Valkonya
91. Várfölde
91. Zajk
91. Zebecke
92. Keszthely
92. Tapolca
92. Ábrahámhegy
92. Badacsonytomaj
92. Badacsonytördemic
92. Balatonederics
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

92. Balatongyörök
92. Balatonhenye
92. Balatonrendes
92. Bókaháza
92. Esztergályhorváti
92. Gétye
92. Gyenesdiás
92. Gyulakeszi
92. Hegyesd
92. Hegymagas
92. Káptalantóti
92. Karmacs
92. Kékkút
92. Kisapáti
92. Kõvágóörs
92. Köveskál
92. Lesencefalu
92. Lesenceistvánd
92. Lesencetomaj
92. Mindszentkálla
92. Nemesgulács
92. Nemesvita
92. Raposka
92. Révfülöp
92. Salföld
92. Sáska
92. Szentbékkálla
92. Szigliget
92. Uzsa
92. Vállus
92. Várvölgy
92. Vindornyafok
92. Vindornyalak
92. Vonyarcvashegy
92. Zalaapáti
92. Zalahaláp
92. Zalaszántó
92. Zalavár
93. Alibánfa
93. Bak
93. Bezeréd
93. Bocfölde
93. Búcsúszentlászló
93. Csatár
93. Dióskál
93. Egeraracsa
93. Felsõrajk
93. Kemendollár
93. Kisbucsa
93. Kiskutas

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

93. Misefa
93. Nagykapornak
93. Nemeshetés
93. Nemesrádó
93. Nemessándorháza
93. Nemesszentandrás
93. Orbányosfa
93. Pacsa
93. Padár
93. Pókaszepetk
93. Pölöske
93. Pötréte
93. Sárhida
93. Söjtör
93. Szentpéterúr
93. Zalaigrice
93. Zalaszentiván
93. Zalaszentmárton
93. Zalaszentmihály
94. Sárospatak
94. Sátoraljaújhely
94. Alsóberecki
94. Alsóregmec
94. Bodroghalom
94. Bodrogolaszi
94. Bózsva
94. Cigánd
94. Dámóc
94. Erdõhorváti
94. Felsõberecki
94. Felsõregmec
94. Filkeháza
94. Füzér
94. Füzérkajata
94. Füzérkomlós
94. Füzérradvány
94. Györgytarló
94. Háromhuta
94. Hercegkút
94. Hollóháza
94. Karcsa
94. Karos
94. Kékcse
94. Kenézlõ
94. Kishuta
94. Kisrozvágy
94. Komlóska
94. Kovácsvágás
94. Lácacséke
94. Makkoshotyka
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

94. Mikóháza
94. Nagyhuta
94. Nagyrozvágy
94. Nyíri
94. Olaszliszka
94. Pácin
94. Pálháza
94. Pusztafalu
94. Révleányvár
94. Ricse
94. Sárazsadány
94. Semjén
94. Szabolcsveresmart
94. Tiszacsermely
94. Tiszakanyár
94. Tiszakarád
94. Tolcsva
94. Vágáshuta
94. Vajdácska
94. Vámosújfalu
94. Vilyvitány
94. Viss
94. Zalkod
94. Zemplénagárd
95. Pécsvárad
95. Apátvarasd
95. Babarc
95. Bár
95. Belvárdgyula
95. Berkesd
95. Bezedek
95. Bóly
95. Borjád
95. Dunaszekcsõ
95. Erdõsmárok
95. Erdõsmecske
95. Erzsébet
95. Fazekasboda
95. Feked
95. Geresdlak
95. Görcsönydoboka
95. Hásságy
95. Hidas
95. Himesháza
95. Ivándárda
95. Kátoly
95. Kékesd
95. Kisbudmér
95. Kisnyárád
95. Kölked

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

95. Lánycsók
95. Lippó
95. Liptód
95. Lovászhetény
95. Majs
95. Maráza
95. Máriakéménd
95. Martonfa
95. Mecseknádasd
95. Monyoród
95. Nagybudmér
95. Nagynyárád
95. Nagypall
95. Óbánya
95. Ófalu
95. Olasz
95. Palotabozsok
95. Pereked
95. Pócsa
95. Sárok
95. Sátorhely
95. Somberek
95. Szajk
95. Szebény
95. Szederkény
95. Székelyszabar
95. Szellõ
95. Szilágy
95 Szûr
95. Töttös
95. Udvar
95. Véménd
95. Versend
95. Zengõvárkony
96. Bárdudvarnok
96. Baté
96. Böhönye
96. Bõszénfa
96. Cserénfa
96. Csoma
96. Csököly
96. Fonó
96. Gálosfa
96. Gige
96. Hajmás
96. Hedrehely
96. Hencse
96. Jákó
96. Kadarkút
96. Kaposfõ
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LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

96. Kaposgyarmat
96. Kaposhomok
96. Kaposkeresztúr
96. Kaposmérõ
96. Kaposújlak
96. Kaposszerdahely
96. Kaposvár
96. Kercseliget
96. Kisasszond
96. Kiskorpád
96. Kõkút
96. Lad
96. Mike
96. Mosdós
96. Nagybajom
96. Nagyberki
96. Orci

LEADER Helyi
Akciócsoport

(96 db)
Település

96. Pálmajor
96. Patca
96. Patosfa
96. Rinyakovácsi
96. Sántos
96. Simonfa
96. Szabadi
96. Szenna
96. Szentbalázs
96. Szilvásszentmárton
96. Taszár
96. Visnye
96. Zimány
96. Zselickisfalud
96. Zselickislak
96. Zselicszentpál
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10. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRÕL

Alulírott ……………………………………………………… , mint a tanulmány készítõje büntetõjogi felelõsségem
tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a ……………………………………………… címû
tanulmány saját, önálló munkám, és abban betartottam a jogszabályok által elõírt, a tanulmány készítésére vonatkozó
rendelkezéseket.
Tudomásul veszem, hogy a tanulmány elkészítése során nem fogadható el és a tanulmány elutasítását vonja maga
után:
– szó szerinti idézet közlése idézõjel és hivatkozás nélkül;
– tartalmi idézet a hivatkozás megjelölése nélkül;
– más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése;
– az interneten publikált írások változtatás nélküli2 beépítése;
– más személy vagy a tanulmány készítõje által elkészített és már korábban nyilvánosságra hozott, bármilyen címen,
célból leadott tanulmány vagy dolgozat változtatás nélküli újbóli beadása.
Alulírott ……………………………………………………………, mint a tanulmányt tartalmazó kérelem (pályázat)
benyújtója büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a tanulmány készítõje
által tett nyilatkozat helytálló.
E nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tanulmány a fenti feltételeknek nem felel
meg, a tanulmány és ezáltal a kérelem elutasításra kerül.

………………….., 201……………………………

Aláírás: Aláírás:
…………………………… ……………………………

a tanulmány készítõje a pályázat benyújtója

2 Változtatás nélküli beépítésnek, illetve beadásnak számít, ha a beadott dokumentum a vele összehasonlított egy vagy több tanulmánnyal
összességében több, mint 50%-ban azonos a szóköz nélküli karakterek számát tekintve. 
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11. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Tanulmány, helyzetfeltáró elemzés formai, tartalmi ellenõrzéséhez

A tanulmányokra, helyzetfeltáró elemzésekre történõ kifizetés elõtt az MVH illetékes kirendeltsége a felsorolt
feltételek fennállását ellenõrzi.
A tanulmány, helyzetfeltáró elemzés kötelezõ formai követelményei:

1. a tanulmánynak mind tartalmi, mind helyesírási, alaki és stilisztikai szempontból kifogástalannak kell lennie, amelyet
A/4-es papíron, szövegszerkesztõvel írva szükséges benyújtani [Times New Roman 12-es betûméret, baloldalon
(kötésoldalon) 3 cm-es, a többi szélein 2,5 cm-es margó, normál sortávolság, sorkizárás, az oldalszámok minden
oldalon történõ megjelenítése], oldalanként 1 betûelütés engedélyezett

2. a fõ fejezeteknek új oldalon kell kezdõdniük,
3. a tanulmány terjedelme – szóközök nélkül – minimum 80 ezer karakter, amelybe a szövegközi táblázatok és ábrák is

beletartoznak,
4. a tanulmányt elektronikusan szerkeszthetõ formában is szükséges benyújtani (például Word dokumentum).

A tanulmány, helyzetfeltáró elemzés kötelezõ tartalmi követelményei:
A tanulmány címe: rövid cím, amely kifejezi a tanulmány mondanivalóját és utal annak témájára (szükség esetén
magyarázó alcím is adható).
Tartalomjegyzék: a tanulmány elején, a címlap után kell megjelennie. A tartalomjegyzékben felsorolt rész- vagy
fejezetcímeknek szó szerint meg kell egyezniük a tanulmány szövegében találhatókkal, s decimális sorszámozással
(általában három szintig) kell ellátni. Az alkalmazott beosztásból ki kell tûnnie a címek alatti részek fontosságának.
A címekhez minden esetben kapcsolni kell a vonatkozó oldalszámot. A tartalomjegyzék – az oldalszámok és a
decimális számozású címek megadása mellett – általában az alábbiakat foglalja magában:
– bevezetés
– fõ fejezetek

– alfejezetek
– pontok

– alpontok
– következtetések, javaslatok

– összefoglalás
– irodalomjegyzék
– mellékletek

Bevezetés (1–3 oldal): a téma jelentõségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések céljainak kitûzése:
– a tanulmány témakörének a tanulmány címénél részletesebb meghatározása,
– a témaválasztás indoklása,
– a kifejtés menetének és logikájának ismertetése.

– a tanulmány és a jogcímrendelet 5. § (1) pontjában foglaltak közti összhang alátámasztása.
Szakirodalom feldolgozása: a témában megjelent fõbb szakirodalmakban közölt eredmények rövid leírása,
összefoglalása, egymással való összevetése, a tanulmány készítõjének azokkal kapcsolatos állásfoglalásának kifejtése,
a szakirodalmi eredmények értékelése.
Saját vizsgálati adatok gyûjtésének helye és feldolgozásuk módszere: a tanulmányban a saját vizsgálatok során
feldolgozott adatok és a feldolgozás módszereinek rövid bemutatása.
Eredmények: saját munka eredményeinek logikus, jól követhetõ és megfelelõen szemléltetett egyértelmû leírása:
– ennek során a tanulmány bevezetõjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell
használni,
– megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott
megállapításokat kell tartalmaznia,

– a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus,
– jelenítse meg a készítõ a témában elfoglalt személyes állásfoglalását,
– terjedelemben érje el a teljes tanulmány 50%-át.

Következtetések és javaslatok: a szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeibõl levonható konkrét
következtetések, valamint az azokon alapuló konkrét javaslatok leírása és indoklása, a saját eredmények összevetése
az irodalmi adatokkal, a kitûzött célok elérésének bizonyítása.
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Összefoglalás (annotáció): a tanulmány – új vonások nélküli – rövid bemutatása, a célok, az anyag, illetve a módszer,
továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése.
Irodalomjegyzék: azoknak a forrásmunkáknak – elõírások szerinti – felsorolása, amelyekre a tanulmányban a
tanulmány készítõje hivatkozik.
Nyilatkozat a tanulmány eredetiségérõl: A tanulmány készítõje, valamint a pályázat benyújtója (vagy annak
képviseletére jogosult személy) szintúgy köteles aláírni a nyilatkozatot.
A tanulmány, helyzetfeltáró elemzés ajánlott formai követelményei:

1. A címek, alcímek betûirõl (nagy és kis betûk, betûméret), esetleges aláhúzásából vagy vastagításából és a sorban való
elhelyezésébõl (középre, oldalt) tûnjön ki azok fontossága. A választott jelöléseket az egész tanulmányban
következetesen, decimális számozással szükséges használni.

2. A szövegben lévõ címek elõtt és után – azok fontosságától függõen, a jobb áttekinthetõség végett – üres sor kihagyása 
szükséges.

3. A tanulmány végén – mellékletként – alaptáblázatok és egyéb, a tanulmány eredményeinek megértéséhez tartozó
adatok, információk közölhetõek.
A tanulmány, helyzetfeltáró elemzés ajánlott tartalmi követelményei:
Címlap: a felsõ harmad közepén kerüljön elhelyezésre a tanulmány címe, a jobb alsó sarokban a szerzõ neve és alatta
a készítés éve.
Mellékletek (nem kötelezõ): amennyiben a tanulmány nagy számú táblázatot vagy képanyagot tartalmaz, úgy azokat
a tanulmány végén – mint mellékleteket – kell megjeleníteni, és a sorszámok alapján kell a tanulmányban hivatkozni
rájuk. A melléklet lehet:
– módszertani dokumentáció (felhasznált kérdõív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.)
– olyan dokumentumok, táblázatok, ábrák, amelyek a tanulmány megértéséhez mindenképp szükségesek,
de túlságosan részletezõk vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket,
– terjedelmük a tanulmány 15%-át nem haladhatja meg.
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A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Biró Marcell,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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