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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelete
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát
Magyarországon gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik
országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten)
„k) Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)”
(ellen védőoltásban kell részesíteni.)
(2) Az Fr. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat – az (1) bekezdés j) pontja szerinti védőoltás kivételével –
a 0–6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A
a) BCG oltás újszülött korban, illetve a születést követő négy héten belül,
b) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib és
a pneumococcus elleni oltás első részlete betöltött 2 hónapos korban,
c) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib
elleni oltás második részlete betöltött 3 hónapos korban,
d) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib
elleni oltás harmadik részlete, továbbá a pneumococcus elleni oltás második részlete betöltött 4 hónapos korban,
e) pneumococcus elleni oltás harmadik részlete betöltött 12 hónapos korban,
f ) morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás betöltött 15 hónapos korban,
g) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib
elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban,
h) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás
betöltött 6 éves korban
esedékes.
(3) A (2) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt pneumococcus oltásokat a 2014. június 30-a után születettekre
vonatkozóan kell alkalmazni. A 2014. július 1-je előtt született csecsemők és a már megkezdett, önkéntesen igénybe
vehető térítésmentes pneumococcus elleni védőoltásban részesült csecsemők immunizálását az OEK VML-ben
meghatározott oltási rend szerint kell folytatni, illetve befejezni.”
(3) Az Fr. 5. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt védőoltást a legrövidebb
időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb
gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő gyermekek vizsgálatát végzik,
kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére
jogosultaknak pótolniuk kell. Az oltási kötelezettség)
„a) a torokgyík, a szamárköhögés, a merevgörcs és a gyermekbénulás elleni elmaradt védőoltásokra a 16. életév,”
(betöltéséig áll fenn.)
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2. §		
Az Fr. 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gamma-globulinnal végzett passzív immunizálásban részesítendők)
„a) a hepatitis A vírussal fertőzött beteg szoros környezetéhez tartozó expozíciónak kitett személyek, akik számára
a hepatitis A vakcina ellenjavallt, illetve a csecsemők és a súlyosan immunszuprimált személyek, akik esetében
az aktív védőoltás várhatóan hatástalan,”
3. §		
Az Fr. 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Human papilloma vírus ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött lánygyermekek
az OEK VML-ben foglalt oltási rend és az orvosszakmai szempontok figyelembevételével, a házi gyermekorvos vagy
az iskolaorvos által térítésmentes védőoltásban részesíthetők. Ez a rendelkezés az irányadó akkor is,
a) ha a gyermek az első oltást követően, de a második oltást megelőzően tölti be a 13. életévét,
b) ha az oltás beadásának az OEK VML-ben meghatározott orvosszakmai akadálya van, de az oltás igénylése
a 13. életév betöltését megelőzően megtörtént, azzal, hogy az első oltást a kezelőorvos által megjelölt időpontban
pótolják.
(6) Az (5) bekezdés szerinti védőoltás tekintetében a házi gyermekorvos és az iskolaorvos oltóorvosnak minősül.”
4. §		
Az Fr.
a)
5. § (7) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „12” szöveg,
b)
5. § (8) bekezdés d) pontjában a „Hib” szövegrész helyébe a „Hib és a pneumococcus” szöveg,
c)
6. § (5) bekezdés b) pontjában a „részesült” szövegrész helyébe a „részesült vagy bizonyítottan
non-responder” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az Fr.
a)
5. § (8) bekezdés b) pontja,
b)
7. § (5) bekezdése.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

A honvédelmi miniszter 5/2014. (III. 27.) HM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben, a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„a) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezetében
eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,”
{[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.}
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2. §		
A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, egyéb működési, vagy felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belül történő átadásával valósul meg.”
3. §		
A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett, egy összegben,
vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.”
4. §

(1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése a következő 25–28. ponttal egészül ki:
[A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása (8/2/3/19) előirányzat egyedi döntéssel fedezetet
biztosít]
„25. a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány,
26. a Magyar Hadisírgondozó Szövetség,
27. a Skultéty László Katonai Lovas Hagyományokat Támogató Egyesület,
28. a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség”
(működésének és alapszabályában rögzített feladatai végrehajtásának támogatására.)
(2) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett egy összegben
– az Ávr. 78. § (3) bekezdése szerinti esetben részletekben – történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával
valósul meg.”

5. §		
A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása
teljesítésarányosan, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.”

utólagos

elszámolás

mellett,

6. §		
A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása
teljesítésarányosan, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.”

utólagos

elszámolás

mellett,

7. §		
A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása
teljesítésarányosan, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.”

utólagos

elszámolás

mellett,

8. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
16. § (6) bekezdésében a „18.,” szövegrész,
b)
24. §-a és 24/A. §-a.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 5/2014. (III. 27.) HM rendelethez
„1. melléklet a 3/2013. (VI. 11.) HM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. A pályázó adatai
II. A pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz.: Hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről
2. sz.: A pályázó képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintájának hiteles másolata.
3. sz.: Saját forrás pályázati kiírásban történő előírása esetén a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata
a pályázó fizetőképességéről
4. sz.: Nyilatkozat

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI
1. A pályázó

neve
székhelye
postacíme
telefonszáma
faxszáma
e-mail címe
honlapja

2. A pályázó adószáma (saját)
3. A pályázó bankszámlaszáma (saját), számlavezető bank neve
4. A pályázó statisztikai száma
5. A pályázó hivatalos, kötelezettségvállalásra jogosult neve
beosztása
képviselőjének
telefonszáma
faxszáma
e-mail címe
6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e HM által kiírt
pályázatot?

év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya

II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA
(A pályázati kiírásban meghatározottak szerint.)

III. KÖLTSÉGVETÉS
A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni
kell:
a)
a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;
b)
a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerő
meghatározását %-os formában;
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c)
az igényelt támogatási összeg felosztását, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;
d)
a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.
A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán
túlmenően tartalmaznia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 67. § (1) bekezdésében meghatározottakat is.

IV. MELLÉKLETEK
NYILATKOZAT
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhető összeg kedvezményezettjének
neve, a pályázat tárgya és az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-,
felszámolási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag
a támogatási szerződés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.
Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerű
felhasználásának szerződésben meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
A pályamű tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

20... .................................. hó .............. nap
		
		

...................................................
cégszerű aláírás”

A vidékfejlesztési miniszter 28/2014. (III. 27.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező 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 bekövetkező változás bejelentése, a másodvetés bejelentése,
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 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 legelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében
előírt 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 mezőgazdasági parcellán belüli, az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett
legkisebb, azonos hasznosítású, összefüggő földterület, amelyen a jogszerű földhasználó egy növényfajt
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termeszt – beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is -, és amelyet nem metszhet
kötelezettségvállalással érintett terület;
bezárt terület: azon fizikai blokk támogatható területe, amelyre a 2011. és 2012. évben benyújtott egységes
kérelemben nem került megadásra bejelentett tábla és amely tekintetében
a)
a 2013. évben a bezárt fizikai blokkal kapcsolatosan benyújtott változásvezetési kérelem nem
megfelelő földhasználati jogosultság igazolás miatt elutasításra került, vagy
b)
a 2013. évben a bezárt fizikai blokkal kapcsolatosan indult változásvezetési eljárás megszüntetésre
került támogatásigénylés hiányában;
egybeművelt tábla: olyan, egy fizikai blokk területén belül fekvő, egy vagy több ügyfél által azonos
növénykultúra termesztésére használt, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül
a mezőgazdasági termelő vagy az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek határai a fizikai
ellenőrzés során nem különíthetőek el;
egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők
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 helyezéséről 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 ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett
rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az
1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott
támogatási rendszer keretében történő 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 ellenőrzési
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;
fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
hasznosítás: a mezőgazdasági földterületen adott jogcímekben előírt növénykultúra, növényfaj, növényfajta
vagy azok keverékének termesztése, a mezőgazdasági földterület pihentetése az egységes területalapú
támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági 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 előírások betartása mellett;
jogszerű földhasználó: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási
törvény) 44. § (4)–(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősülő mezőgazdasági termelő;
kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési
és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó
ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet] 1. számú melléklete
szerinti „Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményekből” és a HMKÁ rendelet 1. számú melléklete
szerinti „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásaiból, továbbá az agrár-környezetgazdálkodási
rendelet alapján igénybe vehető támogatás esetén a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvédőszerhasználatra vonatkozó minimumkövetelményekből áll;
kötelezettségvállalással érintett, egybefüggő terület: egyes támogatások esetén a többéves
kötelezettségvállalással érintett összefüggő, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben
(a továbbiakban: MePAR) a fizikai blokkon belül, ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt
terület;
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer: az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét
támogató központi informatikai és kommunikációs rendszerek együttese;
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KR dokumentum: az egységes kérelem adatait és beadásának idejét tartalmazó, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az értesítési tárhelyre, a kérelmet az ügyfélkapun
keresztül benyújtó személy számára küldött elektronikus dokumentum;
mezőgazdasági parcella: az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, amely egy
adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;
módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;
nem támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § l) pontja szerinti terület;
pontosítás: az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó olyan helyesbítés bejelentése,
amely az egységes kérelemben megadott adatok valóságnak megfelelő kiigazítására, vagy hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányul, és ami nem minősül az egységes kérelem
módosításának, visszavonásának, vis maior tény bejelentésének, valamint a hasznosító személyében
bekövetkező változás bejelentésének;
referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybeművelt tábla;
referenciaterület mérete: a támogatható terület mérete, valamint az egybeművelt tábla fizikai ellenőrzés során
mért területe;
támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § g) pontja szerinti terület;
technikai közreműködő: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanácsadója,
falugazdásza;
terménycsoport: az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 56. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározottak;
vélelmezett örökös: az eljárási törvény 45. § (9) bekezdésének megfelelően az ügyféllel annak halálakor együtt
élt azon házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse, aki az e rendelet szerinti eljárást megindítja.

2. Hatály
2. §

(1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed ki:
1.
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető egységes területalapú támogatás;
2.
a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján igénybe
vehető támogatás;
3.
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető héjas gyümölcsűekre vonatkozó nemzeti
támogatás;
4.
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs
támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
5.
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek
nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás;
6.
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
7.
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról
szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
8.
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.)
VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
9.
a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó
feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
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az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe
vehető támogatás;
11.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe
vehető támogatás;
12.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
13.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
14.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás;
15.
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
16.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás;
17.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
18.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
19.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
20.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű
ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet
alapján igénybe vehető támogatás;
21.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez,
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011.
(VI. 10.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
22.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
23.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás;
24.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
25.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás;
26.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához
nyújtandó támogatás részletes szabályairól szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogcímekre vonatkozó igényléseken kívül az egységes kérelemben kell bejelentenie
az összes, a hasznosításában lévő mezőgazdasági területet a 3. § (2)–(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
azon ügyfélnek, aki
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti
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és tanácsi rendelet) 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott
támogatást igényli, és rendelkezik mezőgazdasági területtel, valamint
b)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények
szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatást nyert el, a támogató határozat kiállítását követő
3 éven keresztül.
(3) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) alapján az egységes kérelemben
a)
kell eleget tennie az Mkk tv. 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági
termelőnek, valamint az Mkk tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés
díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt
adatszolgáltatási kötelezettségének;
b)
tehet nyilatkozatot az Mkk tv. 6. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a kockázatközösségben való
részvételi szándékáról.
(4) Az egységes kérelem az EMGA-ból finanszírozott támogatások esetében az (1) bekezdés 1–9. pontjában felsorolt
jogcímek esetében a támogatási kérelmet foglalja magában.
(5) Az egységes kérelem az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében az (1) bekezdés 10–21., 24. és 26. pontjai
szerinti jogcímek esetében a kifizetési kérelmet, a 22., 23. és 25. pontok szerinti jogcímek esetében a támogatási és
kifizetési kérelmet foglalja magában.

3. Az egységes kérelem tartalma
3. §

(1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél támogatási és kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésében
foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában. Az ügyfél az egységes kérelemben megjelöli, hogy mely jogcímekre
vonatkozik az igénylése, kitölti az igényléshez kapcsolódó mezőket és megadja 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 4–7., valamint 15., 18., 19. 25. és 26. 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.
(4) A 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni a területadatok megadására
vonatkozó kötelezettségét. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő
megvalósítása esetén az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és
grafikus azonosításával kell teljesíteniük a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget.
(5) A 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti jogcím vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk
numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni a területadatok
megadására vonatkozó kötelezettségét. A tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás
esetén az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus
azonosításával kell teljesíteniük a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget.
(6) A 2. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti jogcím esetében az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni a területadatok megadására
vonatkozó kötelezettségét.
(7) A 2. § (1) bekezdés 10–14., 17–21. pontja szerinti jogcímek esetén – a 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti jogcím
vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő
megvalósítása esetén, illetve a 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást
követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén – a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére
álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell
megadnia.

4. §

(1) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem
támogatható mezőgazdasági területet az 1. § 3. pontjában meghatározott területi lehatárolás szerint. A bejelentési
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kötelezettség az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem
érő mezőgazdasági táblára is vonatkozik.
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 egyidejűleg kezdeményezi, és
b)
az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehető támogatás esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területei határát.
Amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem
rendelkeznek, az igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe
az alábbi területek:
a)
repülőtér,
b)
a védtöltés területe vagy egyéb terep feletti vízszintet tartó gát, és az épített műtárgy,
c)
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű művelés alól
kivett terület, vagy az Inyvhr. 50. § (8) bekezdés szerinti, a „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület”
megnevezésű művelés alól kivett terület, kivéve a földhasználati szerződés alapján hasznosított területek,
amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása fizikailag is biztosított.
Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési
tevékenységet kíván végezni.
Bezárt területre kizárólag az az ügyfél jogosult támogatásra, aki a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül és az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg
elektronikus úton, vagy legkésőbb tárgyév június 9-éig postai úton vagy személyesen benyújtja az MVH-hoz
a)
a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló, az eljárási törvény 44. §-a szerinti okirat vagy okiratok
másolatát, vagy
b)
a földhasználati nyilvántartási eljárás megindítását igazoló iratot, ha a jogszerű földhasználatot földhasználati
lappal kívánja igazolni és az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőig a földhasználati jog
bejegyzéséről szóló jogerős döntéssel nem rendelkezik.
Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a földhasználati nyilvántartási eljárást megindítását igazoló irat
csak abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél kétséget kizáróan bizonyítja, hogy azt legkésőbb június
9-ig benyújtotta a földhasználati jog bejegyzésére jogosult hatósághoz. Az ügyfél köteles a földhasználati jog
bejegyzéséről szóló döntést annak jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül benyújtani az MVH-hoz.
Az (5) bekezdés b) pontja szerinti földhasználati nyilvántartási eljárás tárgyát képező bezárt területre vagy
területekre vonatkozó igény kapcsán az egységes kérelem keretében benyújtott kérelem vagy kérelmek alapján
indult eljárást fel kell függeszteni azzal, hogy az érintett terület kapcsán szükséges ellenőrzések lefolytathatóak, és
– az eljárási törvény 45/A. §-a alapján – a kérelemben szereplő további, bezárt területnek nem minősülő területekre
vonatkozó igényeket az MVH elbírálja. Ezen – bezárt területnek nem minősülő területekre vonatkozó – igényeket
az MVH a 19. § (2)–(8) bekezdésében meghatározott eljárások lefolytatása érdekében elkülönítve is elbírálhatja.
Amennyiben a bezárt területre történő igénylés esetén az ügyfél az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
nem igazolja a jogszerű földhasználatot, illetve a (6) bekezdésében foglaltakat elmulasztja, az érintett terület után
2014. évben nem vehető igénybe támogatás, azonban a terület nem képezi jogkövetkezmény megállapítás alapját.

(1) Az Mkk. tv. szerinti kockázatközösségi tag, illetve mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő
mezőgazdasági termelő a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége mellett, a kárenyhítő
juttatás igénybevételéhez szükséges referenciahozam kiszámításához a 2014. évben az egységes kérelemben
nyilatkozatot tehet a 2010–2012. években általa megtermelt termény mennyiségéről, a kárenyhítő juttatásra, illetve
mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásra jogosító termények szerinti bontásban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek vonatkozásában tehető meg, amelyre, vagy
amelyekre vonatkozóan az ügyfél valamely korábbi évben nem szolgáltatott az egységes kérelmében hozamadatot.
Az ügyfél által a korábbi egységes kérelmében tett adatszolgáltatás keretében bejelentett adat vagy adatok
módosítására nincs lehetőség, és az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében megadott adat vagy adatok sem
módosíthatóak a bejelentés megtételét követően.
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4. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai
6. §

(1) Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. A tervezet alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül
az is, aki a Nemzeti Földalap által, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (4) és (5) bekezdése
alapján létesített szerződéssel rendelkezik.
(2) Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH jogosult vizsgálni az eljárási törvény 44. §-ában foglaltak szerint.
(3) Az ügyfél az egységes kérelmét tárgyév május 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani.
Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit – ha az adott támogatási
jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja – elektronikus úton vagy papír alapú
másolatát postai úton kell benyújtani az MVH-hoz, a 2. § (1) bekezdés 10–11., 15., 17–19. és 26. pontja szerinti
jogcímek esetén az erdőrészlet vagy az egységes kérelemben jelzett terület fekvése szerint illetékes erdészeti
hatósághoz.
(4) Az egységes kérelemben változtatásokat tárgyév május 15-éig a 12. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó
jogkövetkezmény nélkül lehet megtenni.
(5) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség a (2) bekezdésben foglaltakon
kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére is
a)
a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, adategyeztetés 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.
(6) Az eljárási törvény 52. § (6) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre
vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1–3., 10–11., 16–17., 22–23. pontjában felsorolt támogatási jogcímek és
a kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.
(7) A késedelmesen vagy nem elektronikus úton benyújtott, (5) és (6) bekezdés szerinti bejelentést vagy észrevételt
a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.
(8) 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 elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell benyújtania az MVH-hoz, a 2. §
(1) bekezdés 10–11., 15., 17–19., 25. és 26. pontja szerinti jogcímek esetén a terület fekvése szerint területileg
illetékes erdészeti hatósághoz.
(9) Az egységes kérelem ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhető el.

7. §

(1) Ha az egységes kérelem, valamint az adatváltozásra, vis maiorra, adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, valamint
a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevételek elektronikus úton történő benyújtása
alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának
(2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja ezen eljárási cselekmények megtételére.
Az egységes kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre
nyilvántartásba kell vetetnie magát és az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz.
(2) 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,
e)
az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(3) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után papír alapon, aláírásával hitelesítve postai
úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást
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legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell benyújtani
bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH a beérkezést követő három napon belül
– a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi. Az egységes kérelem meghatalmazott
általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele az előzetesen postai úton vagy személyesen benyújtott
meghatalmazás nyilvántartásba vétele.
Ha a (2) bekezdés szerinti, elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság
tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be,
azt a meghatalmazott – a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KR) útján történt azonosítás
után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor
meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően jelenti be.
A meghatalmazott útján történő kérelem benyújtás, illetve egyéb eljárási cselekmény megtételének tényét
dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető
kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott KR dokumentumok utolsó oldalának az ügyfél
és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt
összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért.
A kinyomtatott KR dokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát
az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.
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 semmis.
A meghatalmazás visszavonását az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy a meghatalmazott
közreműködésével köteles bejelenteni az MVH-hoz. A visszavonás bejelentéséről szóló nyomtatványt az ügyfélnek
papír alapon, aláírásával hitelesítve postai úton kell megküldenie vagy személyesen eljuttatnia az MVH bármely
megyei kirendeltségére vagy a meghatalmazottnak elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére és ezt
követően az ügyfélnek – aláírásával hitelesítve – postai úton kell megküldenie, vagy személyesen eljuttatnia
a benyújtást követő öt napon belül az MVH bármely megyei kirendeltségére. A papír alapú bejelentés hiányában
a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.
A meghatalmazás visszavonását a meghatalmazott is bejelentheti önállóan. Ebben az esetben a bejelentéshez
csatolnia kell annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a meghatalmazás felmondásáról papír alapon értesítette
a meghatalmazást adó ügyfelet. A papír alapú bejelentés és igazolás hiányában a meghatalmazás visszavonása
érvénytelen. A meghatalmazás visszavonásának meghatalmazott általi bejelentésére egyebekben
a (7) bekezdésben foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ügyfél az e rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímek kapcsán az MVH által hozott döntés
ellen fellebbezést nyújt be, a fellebbezéshez csatolni kell – az (5) bekezdés alapján – a megőrzési kötelezettség
tárgyát képező dokumentum másolati példányát, valamint az ügyfél által választott kapcsolattartási formának
megfelelően meg kell küldeni az adott kérelem utolsó beadásához kapcsolódó KR dokumentum azonosító számát.

(1) Az egységes kérelem benyújtásánál, valamint az adatváltozások, vis maior, adategyeztetés, és a terhelő
megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevételek bejelentésénél kizárólag annak a kérelmezőnek
az esetében járhat el technikai közreműködő, aki:
a)
egységes kérelmet még nem nyújtott be,
b)
természetes személy, vagy
c)
az egységes kérelem alapján a 2013. évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.
(2) A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-hoz évente be kell
jelenteni. A bejelentésről szóló nyomtatványt a technikai közreműködő köteles a kérelem benyújtásával együtt
elektronikusan, továbbá nyolc napon belül postai úton vagy személyesen az MVH-hoz benyújtani, valamint
papíralapon az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is meg kell őrizni. A papír alapú bejelentés
hiányában a technikai közreműködő eljárása érvénytelen.
(3) A technikai közreműködő igénybevételével továbbított adatok valódiságáért az ügyfél felel.
(4) A technikai közreműködő útján történő kérelem benyújtás, illetve egyéb eljárási cselekmény megtételének
ténye dokumentálásának módjára, több technikai közreműködő igénybevételének esetére, valamint a technikai
közreműködés visszavonására a 7. § (5), (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(5) A 2014. április 1-je előtt vissza nem vont technikai közreműködést az MVH 2014. április 1-jével visszavontnak tekinti.
A 2014. április 1-je után vissza nem vont technikai közreműködést az MVH 2015. április 1-jével visszavontnak tekinti.
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9. §

(1) Ha az egységes kérelmet vagy az adatváltozásra, vis maiorra, adategyeztetésre vonatkozó bejelentést, illetve
ügyféli észrevételt a vélelmezett örökös kívánja benyújtani, az erre irányuló szándéknyilatkozatát és az elhalálozás
tényének igazolását az egységes kérelem vagy az adatváltozásra, vis maiorra, adategyeztetésre, illetve a terhelő
megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevételre vonatkozó bejelentés benyújtását megelőzően
– az eljárás megindítása céljából – személyesen vagy postai úton kell benyújtania az MVH elhunyt lakóhelye vagy
székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére, az MVH által rendszeresített nyomtatványon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell csatolni az elhalálozást
és a házastársi minőséget igazoló, vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okiratok
(halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat) másolatát.
(3) Ha az egységes kérelmet még életében az ügyfél nyújtotta be, de az adatváltozásra, vis maiorra, adategyeztetésre
vonatkozó bejelentést, illetve ügyféli észrevételt a vélelmezett örökös nyújtja be, akkor az adatváltozásra, vis
maiorra, adategyeztetésre vonatkozó bejelentéshez, illetve ügyfél észrevételhez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti
okiratok másolatát.
(4) Ha az egységes kérelmet a vélelmezett örökös nyújtja be, az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia
kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát. Ebben az esetben az adatváltozásra, vis maiorra, adategyeztetésre
vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel benyújtásánál a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát nem kell
ismételten csatolni.
(5) Az egységes kérelmet, az adatváltozást, vis maiort, adategyeztetést, illetve ügyféli észrevételt benyújtani kívánó
vélelmezett örökösnek kérelemre nyilvántartott ügyfélként rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval, ennek hiányában
az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerbe.
(6) Több vélelmezett örökös (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentése esetén az MVH a törvényes öröklés általános
rendjének a Polgári Törvénykönyvben meghatározott sorrendje szerint állapítja meg, hogy mely vélelmezett örökös
jogosult eljárni. Több, azonos rokonsági fokon álló személy esetében az érintett személyek kötelesek közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megegyezni, hogy ki jogosult az MVH előtt eljárni. A megegyezés
alapján eljárni jogosult személy az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés, illetve ügyfél észrevétel benyújtásával
egyidejűleg, de legkésőbb a kérelem, illetve ügyféli észrevétel benyújtását követő 8 napon belül postai úton köteles
megküldeni az MVH bármely megyei kirendeltségére a közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát.

10. §

(1) A vis maior és a kivételes körülmények eseteinek bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló
dokumentumokat elektronikus úton vagy papír alapú másolatát postai úton kell benyújtani az MVH-hoz, kivéve
azokban az esetekben, amikor a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
(2) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési
kérelmet, valamint az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.
(3) A 2. § (1) bekezdés 10–11., 15., 17–19., 25. és 26. 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 postai úton kell benyújtani, amely továbbítja az MVH központi szervéhez.

11. §

(1) Az egységes kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget
tegyen.
(2) Az egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli
észrevétel MVH általi elektronikus fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt
feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan
kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett egységes kérelem,
az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel adatairól.
Az értesítésnek tartalmaznia kell
a)
az ügyfélazonosító adatokat,
b)
az ügyfél fizetési számlaszámát,
c)
az egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli
észrevétel beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d)
a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve
ügyféli észrevétel érkeztetési számát, valamint
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e)

a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve
ügyféli észrevétel mellékleteként elektronikusan csatolt dokumentumok darabszámát.
(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, és annak melléklete az egységes kérelemben
foglaltaknak megfelelően tartalmazza
a)
az ügyfélazonosító adatokat,
b)
az egységes kérelemben szereplő 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 időpontját.

5. Késedelmes benyújtás
12. §

(1) Az egységes kérelem a 6. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn 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 határidő jogvesztő hatályú.
(2) A 6. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn 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 12–14., 20., 21., 24. pontjában felsorolt támogatási jogcímek kivételével.

6. Adatváltozás bejelentése
13. §

(1) Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó, az 1. § 1. pontja szerinti adatváltozást az ügyfélnek
– a 6. § (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott határidő lejártát
követően kell bejelenteni.
(2) Az adatváltozások bejelentéséhez az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglalt
jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása
14. §

(1) A tárgyév május 15-éig benyújtott egységes kérelem a tárgyév május 31-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.
(2) A módosítás e határnapot meghaladó benyújtására, az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására
vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti 1 százalékos csökkentése mellett tárgyév június 9-éig van
lehetőség.
(3) A (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazandó a 2. § (1) bekezdés 12–14., 20., 21., 24. és
26. pontjában felsorolt támogatási jogcímek esetében.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás
15. §

(1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását
követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója a változást követő 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.
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(4) A 2. § (1) bekezdés 1–7., 16., 22–23. pontjában felsorolt támogatási jogcímek esetében a támogatás az egységes
kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.
(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban
az esetben kell alkalmazni, ha az adott jogcímre vonatkozó jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.
(6) A 2. § (1) bekezdés 6. pontjában felsorolt jogcím vonatkozásában a támogatási jogosultság jogosultjának
személyében bekövetkezett változásra a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. §

(1) Ha az egységes kérelmet benyújtó ügyfél olyan köznevelési intézmény, amely jogutód nélkül megszűnt, és az új
hasznosító köznevelési intézmény, akkor az egységes kérelemben igényelt, az egységes kérelemben megjelölt, és
az új hasznosító által hasznosított területek alapján megállapítható támogatás az új hasznosítónak kerül kifizetésre,
amennyiben az új hasznosító megfelel az egységes kérelemben igényelt valamennyi támogatási feltételnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetés feltétele, hogy az új hasznosító az MVH részére legkésőbb a tárgyévet követő év
június 20-ig hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az egységes kérelmet benyújtó köznevelési intézmény által
az egységes kérelemben megjelölt területek a használatába kerültek.

9. A másodvetés bejelentése
17. §		
Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplő bejelentett tábláin történt másodvetésről, annak megtörténtét
követő tizenöt napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.

10. Hiánypótlás
18. §

(1) A 3. § (1) és (2) bekezdése alapján az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes
kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás
tárgyai nem lehetnek.
(2) E rendelet 2. § 12., 13., 14., 20. és 21. pontja szerinti jogcímek esetében az egységes kérelem adatainak igazolására
szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok tekintetében az (1) bekezdés rendelkezéseit nem
kell alkalmazni.

11. Adminisztratív és fizikai ellenőrzések
19. §

(1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére
a)
az 1122/2009/EK bizottsági rendeletben,
b)
a 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 4. § (2) bekezdés a) pontja szerint benyújtott változásvezetési kérelem feldolgozása során
megállapítottak figyelembevételével.
(2) Ha az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések, illetve az (1) bekezdés
alapján végzett ellenőrzések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mértéke, akkor
túligénylés állapítható meg.
(3) Ha a túligénylés
a)
nem haladja meg a referenciaterület méretének az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése
szerinti mérési tűréshatárral számolt területét, akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület
méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket,
b)
meghaladja a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH végzés kibocsátásával
értesíti az érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak
megfelelő helyesbítésére – amely helyesbítés során tett nyilatkozatot az ügyfélnek az ügyfélkapun keresztül,
elektronikus úton kell benyújtania –, vagy a (6) 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 megfelelően a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.
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(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben megjelölt határidőt elmulasztó ügyfél adategyeztetéssel érintett
referencia területre benyújtott támogatási kérelmében szereplő igénylések földhasználati jogszerűségének
kivizsgálása érdekében – tekintettel arra, hogy ezen területek esetében a földhasználat jogszerűsége az eljárási
törvény 44. § (5) bekezdése alapján kétségesnek tekintendő – az eljárási törvény 44. § (6) bekezdése alapján az MVH
felhívására az ügyfél köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.
(6) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követően
részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH
a)
a mérési tűréshatárral 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 tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén adminisztratív ellenőrzést,
illetve fizikai ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzéseket nem kell lefolytatni, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben
foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta és az (5) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján
továbbra is fennáll a túligénylés. Ebben az esetben az MVH a határidőt elmulasztó ügyfél egységes kérelmében
bejelentett, túligénylésben érintett területeit a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.
(8) Ha az adott referencia területre végzett helyszíni ellenőrzések által a mérési tűréshatár figyelembevételével
meghatározott területek összege meghaladja a referenciaterületet, abban az esetben az MVH a referenciaterület
felett megállapított területet az egyes táblákra megállapított területek arányában levonja a referencia területen
belüli támogatási táblák megállapított területeiből.
20. §

(1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 19. § (3)–(8) bekezdése szerint
jár el.
(2) Túligénylés vagy többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél
hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Amennyiben
a jogszerű földhasználó ügyfél egyébként jogosult támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást
az adott terület hasznosításától függően állapítja meg.
(3) Ha a (2) bekezdés és a 19. § (3)–(8) bekezdése szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető 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 jogerős 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 jogerős eldöntéséig felfüggeszti.

21. §		
Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az 1122/2009/EK bizottsági 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 mezőgazdasági
termelőnek fizetendő 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 mezőgazdasági
termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 2%-kal,
c)
a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen
támogatások teljes összege 3%-kal
kerül csökkentésre.
22. §

(1) Az egységes kérelemben bejelentett tábla tekintetében a fizikai ellenőrzés során mértnél nagyobb terület
bejelentését ellensúlyozza az ugyanazon terménycsoportba tartozó egyéb tábla esetében a fizikai ellenőrzés során
mértnél kisebb terület bejelentése (a továbbiakban: területkompenzációs mechanizmus).
(2) Az (1) bekezdésben említett fizikai ellenőrzésbe nem értendő bele az a mérés, ahol a bejelentett tábla egybeművelt
tábla részeként kerül megállapításra.
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(3) A területkompenzációs mechanizmusban azon támogatásra bejelentett tábla vesz részt, amely megállapított
területe kizárólag az (1) és (2) bekezdésekre figyelemmel definiált fizikai ellenőrzés eredményeként kerül
meghatározásra. A megállapított terület meghatározásánál figyelembe kell venni a 1122/2009/EK rendelet 57. cikk
(1) bekezdésében leírtakat.
(4) A területkompenzációs mechanizmus a 2. § (1) bekezdés 1–3., 22–23. pontja szerinti támogatási jogcímek esetében
alkalmazandó.

12. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
23. §

(1) Az egységes kérelmet benyújtó, illetve adatváltozást bejelentő ügyfél az egységes kérelem alapján indult
eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – az MVH
felé teljesítendő, az e rendeletben, valamint az MVH közigazgatási döntésében meghatározott kötelezettségét
vagy jogosultságát az erre vonatkozó kérelmet tartalmazó, (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozata alapján,
a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül – a papír alapon történő benyújtás helyett – kizárólag
elektronikus úton teljesíti.
(2) Az MVH az (1) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en
keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.
(3) Ha az ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, akkor a meghatalmazásnak
az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére is ki kell terjednie.
A meghatalmazásra a 7. § (1)–(9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az ügyfélnek vagy a meghatalmazottjának az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján található
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáson keresztül megküldött nyilatkozatban kell jeleznie, hogy az elektronikus
kapcsolattartást választja.
(5) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja elektronikus kapcsolattartást kér, az MVH az adott eljárási cselekményhez
kapcsolódó értesítéseit, dokumentumokat, valamint a jogorvoslati 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 űrlapkitöltő szolgáltatáson keresztül vagy papíralapon megküldött nyilatkozatban
– visszavonhatja.
(7) Az ügyfél által bejelentett kapcsolattartási forma változtatása esetén az MVH az áttérés bejelentését követő 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 megfelelően teljesíti az adott
eljárási cselekményt, és az adott kapcsolattartási formában történő ügyintézésre irányuló kérelmét tartalmazó
nyilatkozatát sem vonta vissza, akkor az MVH egy alkalommal, 5 napos határidő tűzésével felhívja az adott eljárási
cselekmény változatlan tartalmú, az ügyfél által kért kapcsolattartási formának megfelelő formában történő
teljesítésére. Amennyiben az ügyfél a teljesítést elmulasztja, a mulasztással érintett eljárási cselekményt a döntés
meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

13. Állandó legelőként hasznosított földterületek fenntartása
24. §

(1) Ha az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabály az állandó legelőterület csökkentésével összefüggésben
az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elő vagy jogkövetkezmény
alkalmazását rendeli el, akkor ezen kötelezettségek vagy jogkövetkezmény 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 biztosítása
érdekében az egységes kérelemben az ügyfél az erre a célra fenntartott hasznosítási kóddal nyilatkozik
az általa bejelentett terület vonatkozásában állandó legelőként hasznosított földterület nagyságáról és az
1122/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hasznosított egyéb,
bejelentési kötelezettséggel érintett területekről. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő
jogkövetkezményekre az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.
(3) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti referenciaarány 0,0264.
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14. Kifizetés
25. §

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

15. Záró rendelkezések
26. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. Az Európai Unió jogának való megfelelés
27. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 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 helyezéséről szóló, 2009. január 19-i
73/2009/EK tanácsi rendeletnek,
b)
a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági
rendeletnek,
c)
a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési 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.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1179/2014. (III. 27.) Korm. határozata
a Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
14. § a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Givaudan Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
6900 Makó, Királyhegyesi út 3., cégjegyzékszáma: 06-09-016259) részére képzési támogatásként a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím terhére 190 720 000 forint költségvetési támogatás
biztosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1180/2014. (III. 27.) Korm. határozata
„A székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása” című projekt 1. ütemének
megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva „A székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása” című projekt 1. ütemének
megvalósítása érdekében 21,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző
ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

297102

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
10
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662
2
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XX.

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

XX.

-21,1

21,1

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662
2
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1180/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

10

21,1

I.n.év
21,1

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

21,1
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A Kormány 1181/2014. (III. 27.) Korm. határozata
a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezetnél keletkezett 150 000 ezer forintnak
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §
(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi, és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XII.

XX.

Címszám
20

4

Alcímszám

7

Jogcímcsop.szám

1

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám

K5
B1

Ezer forintban

FejezetCím-név
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Átcsoportosítás (+/-)

-150 000
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1. melléklet az 1181/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

150 000
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A Kormány 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozata
Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és
nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014–2020)
1. A Kormány
1.1. elfogadta a részére bemutatott, a „Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó
szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciója
(2014–2020)” elnevezésű dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia),
1.2. felhívja a külügyminisztert a Stratégiában foglaltak végrehajtására, valamint az ehhez szükséges nemzetközi
és hazai szakpolitikai koordináció ellátására,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
1.3. felhívja a külügyminisztert, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és humanitárius
segítségnyújtásról szóló törvényről szóló előterjesztést készítse elő és nyújtsa be az előterjesztést a Kormány
számára,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
2014. október 31.
1.4. felhívja a külügyminisztert, hogy készítse elő és nyújtsa be a Magyarország nemzetközi fejlesztési
együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási politikája koordinációja céljából létrehozandó
a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (a továbbiakban: NEFE) Koordinációs Tárcaközi Bizottsággal
kapcsolatos előterjesztést,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
a kormányhatározat hatályba lépését követő 60 napon belül
1.5. egyetért a Külügyminisztérium NEFE és humanitárius fejezeti kezelésű előirányzatainak növekedésével,
amelynek mértékét az éves költségvetési tervezés keretében határozza meg, a költségvetés teherbíróképességének megfelelően,
Felelős:
külügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. évre vonatkozó költségvetési tervezés menetében először, majd folyamatosan
1.6. felhívja a külügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve készítsen a Kormány
számára jelentést és előterjesztést a NEFE finanszírozás innovatív módszereire vonatkozóan, beleértve ebbe
a vállalati szféra NEFE finanszírozásba történő bevonásának lehetőségeit is,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
2015. április 30.
1.7. felhívja a külügyminisztert a Külügyminisztérium politikai és szakmai irányításával létrehozandó nemzetközi
fejlesztési ügynökség létrehozásáról szóló előterjesztés benyújtására,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
1.8. felhívja a külügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozzák ki a globális nevelés és NEFE
ismereteknek a formális oktatásba történő bevezetésének koncepcióját a NEFE és a nemzetközi humanitárius
tudatosság növelése érdekében,
Felelős:
külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. december 31.
1.9. felhívja a külügyminisztert, hogy az érintett társtárcákkal együttműködésben készítse el a NEFE szakpolitikai
stratégiára épülő regionális Cselekvési Tervet a 2014–2017 időszakra,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
a kormányhatározat hatályba lépését követő 60 napon belül
1.10. felhívja a külügyminisztert, hogy készítse el a 2016-ban megrendezésre kerülő humanitárius csúcstalálkozóra
(World Humanitarian Summit) történő felkészülés részeként a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
2016–2020-ig szóló stratégiáját és a kapcsolódó Akciótervet,
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
2015. május 31.
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1.11. felhívja a külügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben vizsgálja meg
Magyarország OECD DAC (Development Assistance Committee) tagságához szükséges feltételek meglétét, és
készítsen előterjesztést a csatlakozás menetrendjéről,
Felelős:
külügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. december 31.
1.12. felhívja a külügyminisztert, hogy gondoskodjon a Stratégia külügyminisztérium honlapján való
közzétételéről.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1183/2014. (III. 27.) Korm. határozata
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
A Kormány
1. megállapítja az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson kiemelt projekt felhívást
a)
az ÉMOP-2.1.1. kódszámú, „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című konstrukció
keretében a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program által érintett települések turizmusfejlesztési célú
projektjeinek támogathatósága céljából 2,00 milliárd forint elszámolható közkiadással,
b)
az ÉMOP-2.1.1. kódszámú, „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című konstrukció
keretében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó
fejlesztésének támogathatósága céljából 0,50 milliárd forint elszámolható közkiadással,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodjon a 2. a) pontban meghatározott projektekkel
kapcsolatos koordinációs és menedzsment feladatok elvégzéséről,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
folyamatos
4. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
4. mellékletének 2. prioritására vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1183/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a
hálózati együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor
jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
2.
2011
3,98
Tartalék (Mrd Ft):

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
30,45

Összesen

2,26

36,69
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

2012

2013

32,13

0,97

21,41

12,94

20142015
1,42

Összesen
68,86
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Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2.

2012

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

2013

2.1.1.

Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

3,76

25,49

2,14

2.2.1.

Szálláshelyek és szolgáltatások
minőségi fejlesztése

0,00

4,62

0,06

2.3.1.

Turisztikai Desztináció Menedzsment
fejlesztése

0,22

0,34

0,06

3,98

30,45

2,26

2. Prioritás összesen

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a
hazai turizmus szektor versenyképességének erősítése,
a turizmusból származó jövedelmek növelése és
munkahelyek teremtése.
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági miniszter
nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 1184/2014. (III. 27.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint
a)
a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú, „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című projekt, valamint
b)
a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú, „XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című
projekt
támogatásának növelését,
3. hozzájárul a 2. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek módosításhoz,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozat 1. pontját
és 1. mellékletét.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a
felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

145,14

1,33

20,99

167,47

Túlvállalás: 52,33 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2013
2014 hátralévő
2015
440,32

21,53
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1. melléklet az 1184/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Összesen

0,00

461,84

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*
2011

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

Tájgazdálkodást megalapozó vízi
infrastruktúra kiépítése (VTT)

54,31

8,19

4,80

2012

0,00

0,00

0,00

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,00

- Árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések esetében alkalmazható
- Közép- és nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének a megőrzését és javítását
célzó intézkedések és műszaki beavatkozások
- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok
megerősítése;
- Hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszer-beszerzés

BM

-

0,00

- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése
- Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok
megerősítése
- Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés

BM

-

0,00

- ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése
- Vízbeeresztő műtárgy építése.
- Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
- Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba illesztése
- Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges eszközök
- Tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése
- Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és folyamatban lévő integrált monitoringhoz,
informatikai rendszer létrehozása.

BM

VM

A konstrukció célja

2013
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Konstrukció neve

2011

2012

4564

Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*

A konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

BM, VM

-

Komplex vízvédelmi beruházások

0,00

0,00

3,48

2.2.2

VKI monitoring

0,00

1,33

0,00

- Állapotfelmérés;
- Állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet.)
korszerűsítés, felújítás, létesítés;
- Vízminőségi- és kútvizsgálatok, geodéziai mérések;
- Mérőműszerek, monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése, laborfejlesztés;
- A kialakított rendszerek használatának oktatása.

VM

BM

2.2.2/B

VKI informatika

1,07

0,00

0,00

Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés,
szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés)

VM

BM

0,00

- Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése;
- Szennyező források feltárása furasokkal;
- Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
- A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása;
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés;
- Modellezés, védőterület meghatározása;
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció
összeállítása;
- Térinformatikai feldolgozások készítése

VM

-

0,00

- Körülkerítés; riasztórendszer; sorompók;
- Üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése;
- Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése;- övárok létesítése burkolása;
- Védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése;
- Felhagyott kutak eltömedékelése;
- A vízminőségre veszélyt jelentő felszín alatti létesítmények felszámolása
- Közüzemi ivóvízellátási céllal működtetett egyedi kialakítású karsztvízmű átalakítása;
- Medernyelő szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása;
- A külső védőterületen áthaladó út, közút, vasút meglévő csapadékvíz-elvezető árkának szigetelése
- A vízbázis teljes vízminőségi, vízszint és vízhozam észlelőhálózatának kialakítása;
- Vízrajzi mérőműtárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda;
- Hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés

VM

-

2.2.3/A

Ivóvízbázis-védelem

0,00

2,29

2.2.3/B

Ivóvízbázis-védelem

0,00
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2.2.1

- Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója
- Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció
- Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása,
felújítása.
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás
- Táj-rehabilitáció
- Szennyvízelvezetés és –tisztítás
- A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása;
- A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése
- A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen kezelő-utak kialakítása
- A vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, infrastruktúra
- Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak
- Vízvisszatartás, tározók
- Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és rekonstrukciója;
- Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
- A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények alternatív energiaellátása
- Monitoring
- Kezelő-utak

2.3.0

2.3.0/B

2.4.0

2.4.0/B

2.5.0/B

2.5.0/C

2.2.2/C

2.

Konstrukció neve

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

2011

2012

2013

A települési szilárd hulladéklerakókat
érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése

21,94

0,00

0,00

A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységek

VM

-

A települési szilárd hulladéklerakókat
érintő rekultivációs programok elvégzése

1,87

0,00

0,00

A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységek

VM

-

Szennyezett területek kármentesítése

44,64

0,00

0,00

Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások
- Bontás
- Építés jellegű munkák
- Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok
- Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

VM

-

0,00

- Bontás
- Létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi rendszer kiépítése, hulladék
áthalmozása, felszedése.
- Tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció előkészítése, növénytelepítés
- Kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése
- Monitoring
- Helyreállítás

VM

-

2,99

- Előzetes kockázatbecslés
- Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése
- Nagyvízi meder kezelési tervek
- Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és döntéselőkészítő tanulmányok
- Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek
- Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön
- A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek
- A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció

BM

VM

4,62

M%;94/5=/6őkészítése: megvalósíthatósági tanulmány és költség-hasznon elemzés elkészítése
M'BL5<G1/<0/67G;G</5G<?3B<1F6+=957űszaki tervek elkészítése és engedélyek beszerzése (szerzői
és felhasználási jogok megszerzése);
M.+=<B961F6=+=F<G</1AL==7űködés (Földmérési alaptérképek beszerzése, Partél valós helyzetének
rögzítése, a valós és a nyilvántartási állapot összevetése, az eltérések kigyűjtése, a
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárása, az eltérések rögzítése);
M/6A<BH837G;G</5/6?G1BG</ /;/<B=<B/6?G8A/50/6?G=/6/7+1+<<F13+6+:+.+=95;J1BH=G</)=+5
esetében az átereszek küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése);
MQ6=+6F89<=9:91;F03+3+6+:+.+=95/6őállítása/megvásárlása;
MB/6őállított adatokból állapotfelvételi hossz-szelvények előállítása, az esetlegesen vízfolyási akadályt
képező műtárgyak, átereszek kimutatásának elkészítése;
MB3809;7F-3I<;/8.<B/;5+=+<B=/;7/1=/;?/BG</G</65G<BH=G</
M:;94/5=5/;/=G,/8/65G<BL6=F6697F8A8+5+5/.?/B7G8A/B/==+.+=,FB3<F,+=J;=G8ő exportálásra
alkalmassá tétele;
M5+=+<B=/;:;I,+LB/7G8/5,3B=9<H=F<++0/67/;L6=:;9,6G7F54+?H=F<+
MB/65G<BL6=5+=+<B=/;2+<B8F6+=F8+5,/=+8H=F<++B/1A/<0/62+<B8F6I3<B38=/58/5
M:;94/5=2/B5+:-<96I.I5JB,/<B/;BG<3=/?G5/8A<G1/5
M%;94/5=7/8/.B<7/8=

BM

-

M 97:6/@7űholdvevő központ létrehozása, amely biztosítja a műholdak által rögzített és küldött adatok
vételét, kiterjeszthető bármely műholdrendszer által továbbított adatok vételére ;
M#+1A:98=9<<F1K0/6<BH83G<.97,9;B+=79./66/65G<BH=G</6G136GB/;<B5/88/;!&=/-2896I13+
+65+67+BF<F?+6+>8+F;=G;3J,6JB/=/3;/?98+=59BI6+1
M*98+6+<6G=/<H=7G8A/5,/6?HB/6?/B/=ő csatornák felmérése, hossz- és keresztszelvényeinek
meghatározása földi geodéziai módszerekkel;
M*HBL1A37űszaki adatbázis továbbfejlesztése a műhold vevő központ adatainak és szolgáltatásainak
kiterjesztésével és a felmérésre kerülő adatok felhasználásával és feldolgozásával;
M*HB1+B.F659.F<30/6+.+=95;+G:L6ő szolgáltatások (ár-, belvíz és környezeti károk ellen tett védekezési,
az előzetes felkészülési feladatokat támogató szolgáltatások) kidolgozása.

BM

-

Hulladéklerakók kármentesítése

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai
kockázatkezelési terv készítése

A forgalomképes közcélú állami
tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó
vonalas vízi létesítmény kataszterének
elkészítése

Regionális vízügyi, geoinformatikai és
monitoring központ létrehozása

Prioritás

6,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,90

145,14

1,33

20,99
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Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 2.1.1, 2.1.2., 2.2.2, 2.2.2/B, 2.2.3, 2.3.0, 2.3.0/B, 2.4.0, 2.4.0/B és 2.5.0/B konstrukciókon összesen 52,33 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
A

1.

2.

3.

B

C

D

E

F

G

H

Támogatást
igénylő neve

Projekt
támogatási
összege
(nettó Ft)

Többletforrás
igény
(nettó Ft)

Projekt
megnövelt
támogatási
összege
(nettó Ft)

Projekt
támogatási
intenzitása
(%)

Projekt rövid
bemutatása

95

A projekt keretében a
Ráckevei (Soroksári)-Dunaágat (RSD) közvetlenül
terhelő, a parti sávban
található üdülőterületek
szennyvízbevezetéseinek
megszüntetése, a
szennyezőanyagok parti
sávból történő kivezetése
valósul meg.

100

A projekt célja Tatabánya
legfőbb ivóvízbázisának
biztonságba helyezése a
XV/C akna átalakításával.
Ezzel közel 220 ezer ember
biztonságos ivóvízellátása
valósul meg.

Projekt
azonosító
száma

Projekt
megnevezése

KEOP2.2.1/2F/092010-0002

Ráckevei (Soroksári)
– Duna-ág
vízgazdálkodásának,
vízminőségének
javítása:
szennyezőanyagok
kivezetése a parti
sávból

RSD Parti Sáv
Önkormányzati
Társulás

XV/C vízakna
átalakítása,
biztonságba
helyezése

Északdunántúli
Vízmű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

KEOP2.2.3/B/09-112011-0001

5 371 256 975

1 300 000 000

1 524 711 099

238 230 510

6 895 968 074

1 538 230 510
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2. melléklet az 1184/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról
A Kormány
1. megállapítja
a)
a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását az 1. melléklet szerint,
b)
a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritását a 2. melléklet szerint,
c)
az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását a 3. melléklet szerint,
d)
az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritását a 4. melléklet szerint,
e)
az Észak-Magyarország Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását az 5. melléklet
szerint,
f)
a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását a 6. melléklet szerint,
g)
a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritását a 7. melléklet szerint,
h)
a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását a 8. melléklet
szerint,
i)
a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritását a 9. melléklet
szerint, és
j)
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását a 10. melléklet
szerint,
2. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
a)
1. mellékletének a 2. prioritására,
b)
2. mellékletének az 1. prioritására,
c)
3. mellékletének az 1. és a 2. prioritására,
d)
4. mellékletének az 1. prioritására,
e)
5. mellékletének az 1. és az 5. prioritására,
f)
6. mellékletének az 1. és a 3. prioritására, valamint
g)
7. mellékletének az 1. prioritására
vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
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1. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek
létrehozásához, fejlesztéséhez.
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már működő klaszterek,
együttműködések.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
1.
18,11
5,83
5,11
29,05
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

Összesen
48,51
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3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
20142015
19,67
0,00
17,31
11,17
0,36

Konstrukció
kódja

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1

1.3.1

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

Üzleti infrastruktúra
regionálisan
kiegyensúlyozott
fejlesztése

18,11

Vállalkozások
fejlesztése tanácsadással
Klaszter menedzsment
szervezetek létrehozása,
megerősítése, közös
eszközbeszerzései és
beruházásai
Régió innovációs
potenciáljának a
fejlesztése

1. Prioritás összesen

Konstrukció célja

2012

2013

5,36

Ipari park címmel rendelkező ipari
parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése,
bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
5,11 Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő
működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

A konstrukció
A konstrukció szakmai tartalma
szakmai
tekintetében
tartalmáért
feladatkörrel
felelős miniszter
rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági
miniszter

0,00

0,47

18,11

5,83

A régió komparatív előnyein
alapuló innováció orientált
0,00
támogatási konstrukciók pilot
típusú lebonyolítása.
5,11
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági
miniszter
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2. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
Dél-Dunántúli Operatív
Program

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban
1. Prioritás
tartalma

Akcióterv 2011-2013
Prioritás tartalma

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett turisztikai attrakciók, a régióba látogató
turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplők
együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd
Ft,
folyó
áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2.
2011
2012
2013
Összesen
1,36
21,78
7,96
31,10
Tervezett ESZA arány:

max 10%

Összesen
52,98
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3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH
döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
20142015
20,78
0,40
8,98
21,94
0,88

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011 2012 2013

2.1.1.

Komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása

1,00

17,04

7,35

2.1.2.

Szálláshelyek és
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztése

0,00

4,08

0,61

0,36

0,66

0,00

1,36

21,78

7,96

Turizmusban érintett
szereplők
2.1.3.
együttműködésének
ösztönzése
2. Prioritás összesen

Konstrukció célja

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók
létrehozásán, meglevők fejlesztésén,
valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a
hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a
turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén
keresztül a szálláshelyek szolgáltatási
színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a
szálláshely működéséből származó
árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése,
ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

emberi erőforrások
minisztere
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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3. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
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3. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások
telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését és a klaszterek kialakítását, a KKV-k
számára tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és
támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
1.
(Mrd Ft, folyó áron,280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
8,89
22,80
0,83
32,53
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
18,17
5,38
12,56
14,59
0,40

Összesen
51,10
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Konstrukc
ió kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3
1.1.4.

A régió vállalkozásai
üzleti hátterének
8,89
fejlesztése

Vállalati
együttműködések és
klaszterek
támogatása
A régió innovációs
potenciáljának
fejlesztése
Vállalati Tanácsadás

1. Prioritás összesen

2012

22,34

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok
fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése
Barnamezős területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős,
de forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

nemzetgazdasági
miniszter

2013

0,84

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

0,00

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

8,89

22,80

0,83

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és
emeltszintű tanácsadás igénybevételének
támogatása KKV-k számára.
A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és
emeltszintű tanácsadás igénybevételének
támogatása KKV-k számára.

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter

4573

4. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
4574

4. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Észak-Alföldi Operatív
Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív
turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és rendezvényturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás
fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését,
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

2.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
2,04
35,53
1,21
38,79
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből
max.10 %

Összesen
63,91
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3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
20142015
24,64
0,78
23,22
14,79
0,48

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

2.1.1.

Versenyképes
turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

2,00

30,19

1,21

2.1.2.

Szálláshelyek és
szolgáltatások minőségi
fejlesztése

0,00

5,15

0,00

2.1.3.

Desztinációmenedzsment fejlesztés

0,04

0,20

0,00

2,04

35,53

1,21

2. Prioritás összesen

Konstrukció célja

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók
létrehozásán, meglevők fejlesztésén,
valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a
hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a
turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén
keresztül a szálláshelyek szolgáltatási
színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a
szálláshely működéséből származó
árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen
keresztül a turizmus versenyképességének
növelése

A
konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

A
konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörre
l rendelkező
további
miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi
erőforrások
minisztere
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

4575

4576

5. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

5. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnan létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
1.

2011
2012
2013
15,80
4,63
5,10
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max.
10%

Összesen
25,53

Összesen
48,64
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3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
201 20142007-2010
2011
2012
3
2015
22,81
0,00
11,77
9,29 4,77

Konstrukci
ó kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

Konstrukció célja

2013
Ipari park címmel rendelkező ipari
parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése,
bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő
működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

1.1.1.

Regionális
kiegyensúlyozott, térségi és
helyi jelentőségű ipari
területek fejlesztése

1.1.2.

Vállalati tanácsadás

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

1.2.1.

Vállalati együttműködések
és klaszterek támogatása

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

1.3.1.

Régió innovációs
potenciáljának fejlesztése
1. Prioritás összesen

15,80

4,17

5,10

0,00

0,46

0,00

15,80

4,63

5,10

A régió komparatív előnyein alapuló
innováció orientált támogatási
konstrukciók pilot típusú
lebonyolítása.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter

4577

6. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés

4578

6. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Közép-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében
innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás.
1.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,51
3,36
2,60
Tervezett ESZA arány (%):

Összesen
14,47
max. 10%

Összesen
29,03

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 46. szám

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
20142007-2010
2011
2012
2013
2015
12,78
0,00
6,60
7,87
1,78

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

1.1.1.

Regionálisan
kiegyensúlyozott,
vonzó telephelyi,
iparterületi
infrastruktúra
kialakítása

8,51

3,36

2,60

1.2.1.

Klaszterek létrejöttének
és fejlődésének
ösztönzése

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Technológia-transzfer
és helyi
kezdeményezések
támogatása

1.4.1.

Vállalkozói tanácsadás
támogatása

1. Prioritás összesen

Konstrukció célja

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött
– építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.
A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint
oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb
helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában
megvalósuló együttműködéseinek fejlesztése, illetve
létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a
versenyképesség növelését és az innováció orientált
fejlesztések elősegítését.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,00

0,00

0,00

8,51

3,36

2,60

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltszintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k
számára.

A konstrukció
szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter

4579

7. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés

4580

7. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Közép-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi
egyenlőtlenségek oldása; korszerű és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; az egészségügyi
rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történő
hozzáférhetővé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetősége érdekében.
5.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció*
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
2,07
0,14
0,00
2,21
Tervezett ESZA arány (%):
max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
20,68
0,00
2,07
0,14
1,01

Összesen
23,90
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető kerete*
(Mrd Ft)
2011

5.1.1.

Közoktatási infrastrukturális
fejlesztés

5.2.1.

Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése, hatékonyságának
növelése

5.2.2.

Kistérségi szinten elérhető
szociális alapszolgáltatások

5.3.1.

Közszolgáltatások elérését
segítő informatikai rendszerek

5.3.2.

Utólagos akadálymentesítés

5. Prioritás összesen
Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2,07

0,14

0,00

Rehabilitációs ellátás fejlesztése a
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmaitartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
0,00

0,00

0,00

Közszolgáltatások elérését segítő
informatikai rendszerek fejlesztése.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
2,07

0,14

A konstrukció
szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

emberi erőforrások
minisztere
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

emberi erőforrások
minisztere

emberi erőforrások
minisztere
emberi erőforrások
közigazgatási és
minisztere
igazságügyi miniszter
emberi erőforrások
minisztere

0,00
73,04

4581

8. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
1. Prioritás tartalma

4582

8. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritástengely a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált
fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régión belüli kohézió erősítését is – köszönhetően a vállalati K+F és innovációs
aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a
visszatérítendő pénzügyi eszközök alkalmazásának.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
1.
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
27,87
23,87
16,10
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
107,11
27,95
24,36
14,49

Összesen
67,84
max. 10%
nem releváns

2014-2015
2,19

Összesen
176,10
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

2012

2013

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység, valamint a K+F és
technológiai együttműködések
fejlesztése
Kutatási központok fejlesztése,
megerősítése
Innovációs és technológia parkok
támogatása, pólus innovációs klaszterek
támogatása

Vállalati innováció ösztönzése

Vállalati kutatás-fejlesztési profil
erősítése
Vállalkozások beszállítói és
technológiai innovációs
együttműködésének fejlesztése

Konstrukció célja

A
konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

A
konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter

6,90

10,00

0,00

Vállalkozások technológiai innovációs
tevékenységeinek támogatása meglévő,
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt
és/vagy részegységet), szolgáltatások,
technológiák továbbfejlesztésével. További nemzetgazdas
cél a vállalati K+F tevékenységek
ági miniszter
dinamikus növekedésének biztosítása a
konstrukció keretein belül. Innováció
menedzsment szakértők és tanácsadók
képzése.
nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter

4583

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

1.4.2.
1.4.3.

11,28 13,80

Munkalehetőség teremtő beruházások
támogatása a leghátrányosabb
kistérségben
Nemzetközi szolgáltató központok
létrehozása, fejlesztése
Környezetvédelmi szempontú
technológiafejlesztés

Vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatása

Minőség-, környezet és egyéb irányítási
rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
E-kereskedelem, és egyéb eszolgáltatások támogatása
Szélessávú körzethálózati fejlesztések
támogatása
Logisztikai központok és szolgáltatások
fejlesztése
Üzleti környezet tanácsadás

nemzetgazdas
ági miniszter

1,59

0,00

0,00

Mikro-, kis- és középvállalkozások
jövedelemtermelő képességének erősítése
az információs és kommunikációs
technológiai (továbbiakban: IKT)
megoldások hatékony alkalmazásával a
belső vállalati és a vállalatközi üzleti
folyamatokban, a hazai KKV-szektor
versenyképességének növekedésével.

nemzetgazdas
ági miniszter
vidékfejleszté nemzetgazdas
si miniszter
ági miniszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter

nemzetgazdas
ági miniszter

nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter
nemzetgazdas
ági miniszter
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1.4.1.

Vállalati technológia fejlesztés

4584

1.2.1.

Mikro-, kis- és középvállalkozások
különféle belső fejlesztéseinek (pl.
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás,
marketing) támogatása új munkavállalók
nemzetgazdas
11,96
foglalkoztatásával és új piacok
ági miniszter
szerezésével, amelynek keretében előnyben
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez
kapcsolódó fejlesztések.

Esélyegyenlőségi célcsoportok
támogatása a foglalkoztatásban

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és
piacfejlesztési (tanácsadói)
szolgáltatások igénybevételének
támogatása

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és
emeltszintű tanácsadás igénybevételének
támogatása KKV-k számára.

1.5.2.

Gazdasági együttműködések és
hálózatok fejlesztése

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Vállalkozásfejlesztési létesítmények
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

8,10

0,07

4,14

27,87 23,87

16,10

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül összesen

A vállalkozások más vállalkozásokkal
valamint oktatási intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági
szereplőkkel klaszter formában
megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztésének illetve létrejöttének
előmozdítása, szem előtt tartva a
versenyképesség növelését és az innováció
orientált fejlesztések elősegítését.
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok
fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a
helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdas
ági miniszter

nemzetgazdas
ági miniszter
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1.4.4.

Munkahelyi körülmények megteremtése,
illetve olyan szolgáltatások bevezetése,
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben
lévő munkavállalók számára az egyenlő
esélyeket. Innováció menedzsment
szakértők és tanácsadók képzése.

nemzetgazdas
ági miniszter

nemzetgazdas
ági miniszter

4585

Konstrukció neve

JEREMIE

2007-2013

Konstrukció célja

A
konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

33,19

nemzetgazdasági miniszter

Garancia program hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások
részvételével

A kereskedelmi banki módszerekkel nem,
vagy nem a kívánt mértékben
finanszírozott mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztése
kedvezményes kamatozású hitelek
nyújtásával.

3,16

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei
mögé garancianyújtása.

nemzetgazdasági miniszter

Közösen létrehozott kockázati
tőkealapok

4,04

A korai (magvető és induló), valamint
növekedési életszakaszban lévő innovatív
mikro-, kis- és középvállalkozások tartós
forráshoz juttatása.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1

Hitel program mikrofinanszírozó
szervezetek és hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások
részvételével

1.3.2

1.3.3.
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Pénzügyi eszközök összesen
40,39
A pénzügyi eszközök esetében a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján
Forráskezelő Szervezet részére nyújtható költségtérítés
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, a garancia programok és a kockázati tőke programok kereteiből) a
programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet.
A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben
kerül meghatározásra.

4586

Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)

A
konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi
fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerő fejlesztésével megjeleníthetővé válnak olyan fejlesztések, melyek
komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd
Ft,
folyó
áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
3.
2011
2012
2013
3,65
7,48
4,39
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
43,58
3,65
7,48
4,41
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9. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

9. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Összesen
15,52
max. 10 %
nem releváns

2014-2015
0,19

Összesen
59,30

4587

4588

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

3.1.1

Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

1,37

7,10

0,21

3.1.2

Turisztikai fogadóképesség
fejlesztése

0,09

0,00

0,00

3.2.1

Természeti értékek védelme

3.2.2

3.3.1
3.3.2

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a nemzetgazdasági
hazai turizmus szektor versenyképességének
miniszter
erősítése, a turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
nemzetgazdasági
Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen keresztül
miniszter
a turizmus versenyképességének növelése.
vidékfejlesztési
miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

vidékfejlesztési
miniszter
vidékfejlesztési
miniszter
belügyminiszter
vidékfejlesztési
miniszter
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3.2.3

Élőhely-megőrző mező- és
erdőgazdálkodás
infrastrukturális alapjainak
megteremtése
Az erdei iskola és erdei óvoda
hálózat infrastrukturális
fejlesztése
Vízgazdálkodási
tevékenységek
Települési hulladéklerakók
rekultivációja

Konstrukció célja

A
konstrukció
szakmai
A konstrukció
tartalma
szakmai
tekintetében
tartalmáért
feladatkörrel
felelős miniszter rendelkező
további
miniszter

3.3.4

Megújuló energia-hordozó
felhasználás növelése

Fenntartható életmód és
fogyasztás
3. Prioritás összesen

2,19

3,65

0,38

7,48

4,18

nemzeti
fejlesztési
miniszter

vidékfejlesztési
miniszter

vidékfejleszté
si miniszter
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3.3.3

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló
energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen
belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló
hő- és villamosenergia szerepét az összenergia
felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a
széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az
együttműködő villamosenergia hálózatba termelő
kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget
üzemmódban működő villamosenergia-termelő
kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba
táplálható biometán termelést támogatja.

4,39

4589

10. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

4590

10. melléklet az 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozathoz

Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnan létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében
technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra.
1.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
7,44
1,66
2,73
Tervezett ESZA arány (%): max 10%

Összesen
11,83

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013 2014-2015
13,37
1,41
6,68
3,54
0,15

Összesen
25,15
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2011

2012

2013

1.1.1.

Vállalati
együttműködések és
klaszterek
támogatása

0,00

0,17

0,00

1.2.1.

Vállalati tanácsadás

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Befektetési
környezet fejlesztése

7,44

1,49

2,73

7,44

1,66

2,73

1. Prioritás összesen

A konstrukció célja

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint
oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter
formában megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztése illetve létrejöttének előmozdítása, szem
előtt tartva a versenyképesség növelését és az
innováció orientált fejlesztések elősegítését.
A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és
emeltszintű tanácsadás igénybevételének támogatása
KKV-k számára.
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok
fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

A
konstrukció
A konstrukció
szakmai
szakmai
tartalma
tartalmáért
tekintetében
felelős
feladatkörrel
miniszter
rendelkező
további
miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 46. szám

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai
(2011-2013)
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
Konstrukció
Konstrukció neve
kódja

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

4591

4592
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