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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2015. (II. 19.) MNB rendelete
a „Csók István” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Csók István születésének 150. évfordulója alkalmából – „Csók István” megnevezéssel
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. február 27.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Csók István: A tavasz ébredése című festménye részletének ábrázolása
látható. A festményrészlet ábrázolásától jobbra, fent, három vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés, a „FORINT” és
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és
a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben Csók István: Műteremsarok című festménye önarckép részletének
tükörképként való ábrázolása látható. A bal oldali mezőben, az alapsíkból kiemelkedő sávban, négy vízszintes
sorban a „CSÓK”, az „ISTVÁN”, az „1865” és az „1961” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó szélén Fritz Mihály
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2015. (II. 19.) MNB rendelete
a „Csók István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Csók István születésének 150. évfordulója alkalmából – „Csók István” megnevezéssel
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. február 27.

2. §

(1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Csók István: A tavasz ébredése című festménye részletének ábrázolása
látható. A festményrészlet ábrázolásától jobbra, fent, három vízszintes sorban a „2000” értékjelzés, a „FORINT” és
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és
a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben Csók István: Műteremsarok című festménye önarckép részletének
tükörképként való ábrázolása látható. A bal oldali mezőben, az alapsíkból kiemelkedő sávban, négy vízszintes
sorban a „CSÓK”, az „ISTVÁN”, az „1865” és az „1961” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó szélén Fritz Mihály
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 4/2015. (II. 19.) FM rendelete
a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A támogatás jellege, a támogatható programok és a támogatás mértéke
1. §

(1) Támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely
a)
az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának
jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban (a továbbiakban: célország) történő
megismertetését és promócióját célozza,
b)
időtartama a három évet nem haladja meg,
c)
az 1. mellékletben meghatározott célországok valamelyikére vagy ezek közül több célországra irányul, és
d)
legalább 10 akcióból áll.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett időtartam szükség esetén egy alkalommal legfeljebb két éves időszakkal
meghosszabbítható a 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
(3) Az akció olyan tevékenységek összessége, amely
a)
egy borpiaci éven belül valósul meg, valamint
b)
megfelel 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 45. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések
(a továbbiakban: intézkedéstípus) valamelyikének.
(4) A program időtartama nem lehet rövidebb, mint egy év, vagy amennyiben a program időtartama egy évnél
kevesebb, akkor a programnak legalább három különböző intézkedéstípust meg kell valósítania.
(5) A programot a borpiaci éveknek megfelelő éves időszakokban kell megvalósítani. A program megvalósítása
2015. május 1-jétől a 2016/2017. borpiaci év végéig tarthat.
(6) A támogatási keretösszeg
a)
a 2014/2015. borpiaci évben 724 000 euró,
b)
a 2015/2016. borpiaci évben 458 500 euró,
c)
a 2016/2017. borpiaci évben 1 millió euró.
(7) A támogatás mértéke a támogatásra jogosult költségek 50%-a.
(8) Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 ezer euró, legfeljebb 250 ezer euró.

2. A támogatás igénybevételének feltételei
2. §

(1) Programjavaslatot
a)
a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti
esetben a hegyközség,
b)
a szőlészeti termelő, a borászati termelő, a szőlészeti és borászati felvásárló,
c)
olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a a b) pontban meghatározott személy, valamint
a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez,
d)
olyan gazdasági társaság, amelynek legalább egy tulajdonosa hegyközségi tag
(a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be.
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(2) A kérelmezőnek legkésőbb a programjavaslat benyújtásával egyidejűleg eleget kell tennie a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben előírt, az intézkedésben való részvételhez szükséges nyilvántartásba
vételi kötelezettségének.

3. A programjavaslat benyújtása és elbírálása
3. §

(1) A programjavaslat jóváhagyása iránti kérelmet a programjavaslattal és mellékleteivel együtt az agrárpolitikáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
honlapján közzétett nyomtatványon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus
adathordozón 2015. március 2. és 2015. március 23. között kell a minisztériumhoz benyújtani. A nyomtatvány
adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A programjavaslat a következő részekből áll:
a)
az általános háttér, valamint a célországban fennálló piaci helyzet és kereslet számszerűsített adatokkal
alátámasztott részletes bemutatása a program célországában vagy célországaiban (5–30 gépelt oldal
terjedelemben),
b)
a számszerűsített és pontosan mérhető célkitűzés,
c)
a program stratégiája,
d)
a célcsoport leírása,
e)
a közvetítendő alapvető üzenetek,
f)
a megvalósítani kívánt akciók részletes, az egyes borpiaci negyedévekre vonatkozó költség- és ütemtervvel
alátámasztott bemutatása,
g)
annak bemutatása, hogy a célkitűzések szerinti piaci igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű
borászati terméket a kérelmező milyen módon képes biztosítani,
h)
annak bemutatása, hogy a kérelmező milyen módon kívánja biztosítani, hogy az egyes akciók
megvalósításának költsége nem haladja meg a szokásos piaci árat.
(3) A programjavaslathoz mellékelni kell:
a)
a kérelmező létesítő okiratának másolatát, ha a kérelmezőnek létesítő okirattal jogszabály alapján
rendelkeznie kell,
b)
a (2) bekezdés g) pontjának igazolására szolgáló iratokat,
c)
a program megvalósítására alkalmas szakember meglétének igazolására, vagy amennyiben a kérelmező
a programot végrehajtó szervezet útján valósítja meg, akkor a végrehajtó szervezet tevékenységének
bemutatására szolgáló iratokat,
d)
a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás
15%-ának megfelelő összegben,
e)
ha a kérelmező harmadik országokban korábban már folytatott borászati termék-értékesítést,
az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat,
f)
a 3. melléklet szerinti ütemtervet.
(4) Egy kérelmező egy programjavaslatot nyújthat be.
(5) A program megvalósítása során a promóciós anyagokon a Magyar Bor arculati kézikönyv elemeinek alkalmazása
szükséges, amely a Magyar Turizmus Zrt. honlapján érhető el.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti célkitűzéseket a program keretében elvégzett tevékenységek mérőszámaként
meghatározott kimeneti mutatók, az elvégzett tevékenységek közvetlen hatásait kifejező eredménymutatók és
az egyes akciók távlati, a kereskedelem alakulásában ténylegesen megmutatkozó hatásait kifejező hatásmutatók
alkalmazásával kell meghatározni.

4. §

(1) A miniszter a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok,
a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében
történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 555/2008/EK bizottsági rendelet) 5. cikk (2) bekezdésében foglaltak, valamint
a kérelmező által harmadik országokban korábban folytatott borászati termék-értékesítés ténye és minősége
alapján meghatározza a jóváhagyásra alkalmas programjavaslatok körét, és azok között rangsort állít.
(2) A miniszter a programjavaslatok jóváhagyásáról a támogatási keretösszeg és a rangsor alapulvételével határoz
a kérelembenyújtási időszak lezárását követő 60 napon belül.
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(3) A miniszter döntését a kérelmezővel, továbbá jóváhagyás esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
(a továbbiakban: MVH) is közli. A miniszter a döntés közlésével egyidejűleg a jóváhagyott programjavaslat másolati
példányát is megküldi az MVH részére.

4. Elszámolható költségek
5. §

(1) A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek támogathatóak:
a)
a kérelmezőnek az 555/2008/EK bizottsági rendelet 5g. cikk (1) bekezdése szerinti személyzeti költségei,
valamint a végrehajtó szervezet által a program megvalósítása érdekében végzett tevékenység költsége,
amelyek összértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át, valamint kifizetési
kérelmenként kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a kifizetési kérelem alapján e költségek
nélkül igényelt támogatási összeg 20%-át;
b)
az akció megvalósításában résztvevők utazási költsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program
teljes költségvetésének 20%-át, és amely a következő költségnemeket foglalja magában:
ba)
a turistaosztályra szóló repülőjegy ára,
bb)
a vonatjegy ára,
bc)
az autóval történő közlekedés költségei, ideértve a program megvalósítása érdekében fizetett
autópályadíjat és az autóbérlés költségeit is, valamint
bd)
az utasbiztosítási díjak;
c)
az akció megvalósításában résztvevők szállásköltsége a 4. mellékletben meghatározottak szerint, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;
d)
kiállításokon vagy vásárokon való részvételért az esemény szervezői részére fizetendő díjak, amelyek mértéke
nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;
e)
a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen
olyan eszközbeszerzés, amelynél
ea)
az eszközbeszerzés költsége nem éri el az eszköz bérlésének költségét, vagy
eb)
az eszköz bérlése nem lehetséges vagy a kérelmezőre aránytalan terhet róva valósítható meg;
f)
a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;
g)
kiadványok, tájékoztatók tervezési, nyomdai előállítási, valamint grafikai költségei és a terjesztésükkel
kapcsolatos költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;
h)
az akciók által elért eredmények különböző marketing és statisztikai módszerekkel történő mérésének
költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át, és amelyek
a következő módszerek költségeit tartalmazzák:
ha)
kérdőív,
hb)
interjú,
hc)
eladási statisztikák változásának mérése a célországban;
i)
PR tevékenységek, média-megjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amelyek mértéke nem
haladhatja meg a program teljes költségvetésének 50%-át;
j)
az akció megvalósításában résztvevők napidíja legfeljebb 50 euró/nap/fő összegben, amelynek összesített
mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 5%-át;
k)
a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői
ka)
számára váltott business osztályra szóló repülőjegy,
kb)
beutaztatásához kapcsolódó szakértői költségek, utazási költségek a b) pont bb)–bd) alpontja
szerint,
kc)
taxival és tömegközlekedéssel történő utazásának költségei, továbbá
kd)
szállásköltségei a 4. melléklet szerint, és étkeztetési költségei,
amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 30%-át;
l)
a program megvalósítása során felhasznált reprezentációs termékek költségei, amelyek mértéke nem
haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;
m)
az 555/2008/EK bizottsági rendelet 5g. cikk (2) bekezdése szerinti, a program előkészítéséhez,
végrehajtásához vagy nyomon követéséhez kapcsolódó, a kérelmezőnél felmerülő és átalányösszegként
figyelembe vett általános költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes
költségvetésének 4%-át.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek körében az általános forgalmi adó akkor számolható el, ha a kérelmező annak
visszatérítésére nem jogosult, és összegét az általa fizetendő általános forgalmi adóból sem vonhatja le.
(3) A szállítónak kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás címén kifizetett előleg csak a fizikai teljesítést igazoló rész- vagy
végszámla együttes benyújtásával számolható el.
(4) Ha az áru vagy a szolgáltatás ellenértékét részletekben fizetik meg, akkor csak a ténylegesen megfizetett részletek
összege számolható el.
(5) Az akciók megvalósításának elszámolható költsége az akció jóváhagyott költségvetését nem haladhatja meg.
(6) Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 52. és 53. §-a alapján meghatározott értékcsökkenésének értékét. Az értékcsökkenés kizárólag
az eszköznek a program megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában, és a programra fordított
idő arányában számolható el.
(7) Eszközbeszerzésnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 25. § (7) bekezdése, 47. és 48. §-a, valamint 51–53. §-a
szerinti, a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése
minősül.

5. Az akciók megvalósítása
6. §

(1) A kérelmező a programjavaslatban jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti célországban megvalósított akció
megkezdésének első napja előtt legkésőbb 15 nappal, Magyarországon megvalósított akció megkezdésének első
napja előtt legkésőbb 8 nappal az MVH által közleményben rendszeresített bejelentőlap megküldésével köteles
tájékoztatni az MVH-t az akció megvalósításának pontos időpontjáról és helyszínéről.
(2) A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát megelőzően
is megkezdheti. Ha ezen előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés következményeit
a kérelmező viseli. A kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti bejelentőlapot ebben az esetben is meg kell küldenie
az MVH-nak az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az MVH a támogatás
összegét az 1. melléklet szerinti célországban megvalósított akció esetén a késedelem minden egyes napja után
a megítélhető támogatási összeg 1/10-ed részével, míg a Magyarországon megvalósított akció esetén 1/5-öd
részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a bejelentés határidőben történő
benyújtása esetén lett volna jogosult.
(4) A miniszter által jóváhagyott programtól kizárólag az egyes akciók megvalósításának időpontja és helyszíne
tekintetében van lehetőség eltérni. A program módosításához a miniszter jóváhagyása szükséges.
(5) A program módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a módosítással érintett akció megvalósítását megelőzően
kell a minisztériumhoz benyújtani. A módosított program megvalósítására az (1) bekezdésben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
(6) A módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt a (2) bekezdés szerint az MVH-hoz bejelentett akciók
esetében az ügyfél köteles tájékoztatni az MVH-t az akció megvalósításának új időpontjáról, illetve új helyszínéről.
(7) A miniszter a program módosítására vonatkozó döntését a módosítás iránti kérelem benyújtását követő 30 napon
belül közli a kérelmezővel és az MVH-val, ellenkező esetben a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

6. Kifizetési kérelem
7. §

(1) A kifizetési kérelmet az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az MVH-hoz kell egy eredeti példányban
személyesen vagy postai úton benyújtani. A nyomtatvány minimális adattartalmát az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A kifizetési kérelem a borpiaci év egyes negyedéveire vonatkozóan, a borpiaci év egyes negyedéveit követő hónap
folyamán nyújtható be. A borpiaci év negyedik negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határideje
a negyedévet követő tizenötödik nap.
(3) Egy kérelmező egy negyedévre egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A kifizetési kérelemben csak olyan akció költsége
számolható el, amelynek megvalósítása az érintett negyedévben fejeződött be.
(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a)
az akciók megvalósítását igazoló bizonylatok másolatát,
b)
a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok másolatát,
c)
a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát,
d)
kiállításon vagy vásáron való részvétel esetén az esemény szervezőivel kötött szerződés másolatát,
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e)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
8. §

a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése esetén a bérleti
szerződés másolatát,
f)
a kérelmező által a program megvalósítása érdekében kötött szerződések másolatát,
g)
az akció eredményeként létrejövő papír alapú promóciós anyag mintapéldányát, egyéb promóciós anyag
esetén az arról készült fényképfelvételt, míg elektronikus média-megjelenés esetén a megjelenést igazoló
felvételt, tárolt weboldalt vagy egyéb bizonyítékot, továbbá kiállításon vagy vásáron történő részvétel esetén
a megjelenést bizonyító fényképet vagy digitális felvételt,
h)
személyzeti költség elszámolása esetén a támogatásban részesülő adott promóciós projekt kapcsán
ténylegesen elvégzett munkát részletesen ismertető, igazoló dokumentumot,
i)
eszközbeszerzés esetén igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a beszerzés költsége nem éri el
a bérlés költségét, vagy az eszköz bérlése nem lehetséges vagy aránytalan terhet róna a kérelmezőre,
j)
az idegen nyelven kiállított bizonylatok hiteles magyar fordítását.
Az angol, a francia és a német nyelven kiállított bizonylathoz hiteles fordítást nem kell csatolni, azonban ha
a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH a kérelmezőt a bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására
hívhatja fel.
Az 5. § (6) bekezdése szerinti értékcsökkenés nagyságát igazoló bizonylat a (4) bekezdés a) pontja alá tartozó
bizonylatnak minősül.
A kérelmezőnél felmerülő, az 5. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott általános költségek esetében
a (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti dokumentumokat a kifizetési kérelemhez nem kell csatolni.
Ha a kérelmező a program egészének vagy egy-egy akció egészének a megvalósítására szerződést köt,
a (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti dokumentumok alatt a kérelmezővel szerződő másik fél részére kiállított
bizonylatokat és a másik fél által kötött szerződéseket is érteni kell.
A támogatás alapjául szolgáló számlának az egyes gazdasági eseményeket és értéküket tételesen tartalmaznia kell.

(1) Az MVH a program költségvetését euróban tartja nyilván. A támogatási összeg megállapításakor a nem forintban
kifejezett összegeket forintra, valamint a megállapított támogatás összegét euróra az Európai Központi Bank által
az érintett negyedévet megelőzően utoljára megállapított árfolyamon kell átváltani.
(2) Az MVH a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Ha a kérelmező a kérelmét módosítja, a kifizetési
kérelemnek a sorrendben elfoglalt helyét a módosítás beérkezésének napja határozza meg. Ha az MVH
a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás
beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő ötödik munkanapot
kell tekinteni. Az MVH a beérkezési sorrendben azonos helyen szereplő kérelmeket a támogatási igények
összegének növekvő sorrendjében bírálja el.
(3) Az MVH az egyes borpiaci évekre vonatkozó támogatást a borpiaci évre az 1. § (5) bekezdésében megállapított
keretösszeg erejéig a borpiaci év kezdetét követő év október 15-ig, az azt meghaladó részében a borpiaci év
kezdetét követő év október 15. napja után fizeti ki.
(4) A kérelmező a program utolsó negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő
hatvan napon belül egy eredeti és egy másolati példányban köteles a program megvalósításának – a program
mérhető célkitűzései szerinti – értékelését az MVH-hoz benyújtani. A kérelmező e kötelezettségét a kifizetési
kérelem benyújtásának esetleges elmaradása nem érinti.
(5) Az értékelés különösen a következőket tartalmazza:
a)
az újonnan kiépített üzleti kapcsolatok jellemzése,
b)
a kérelmező által képviselt borászati termékek célországba irányuló eladásainak részletes elemzése, ezen
belül kiemelve és számszerűsítve a program közvetlen hatásait, és
c)
a kérelmező által képviselt borászati termékek piaci helyzetének elemzése és összehasonlítása a célországban
a program elindulását megelőző állapottal.
(6) Az értékelés eredeti példányát az MVH tizenöt napon belül továbbítja a minisztérium részére, a program utólagos
értékelése céljából.

7. Jogkövetkezmények
9. §

(1) Ha a kérelmező a jóváhagyott program akcióinak legalább 70%-át a program befejezéséig nem valósítja meg, akkor
az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt nem kell alkalmazni, ha a kérelmező az akciók legalább 70%-át
önhibáján kívül bekövetkezett körülmény miatt nem valósítja meg.
(3) A kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülmény fennállását a kérelmező bejelentése és az önhiba kizárásának
szükség szerinti igazolása alapján az MVH állapítja meg.
(4) A kérelmező a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe abban az esetben is, ha az akció megvalósításának
ellenőrzését az akció megvalósításában közreműködő személy vagy szervezet akadályozza, továbbá akkor is, ha
a kérelmező a 8. § (4) bekezdése szerinti értékelés benyújtását elmulasztja.

8. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet
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 45. cikk (1) bekezdés b) pontjával, valamint
b)
a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági
rendelet 4., 5. és 5g. cikkével
összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.
12. §

(1) Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.)
VM rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A program módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a módosítással érintett akció megvalósítását
megelőzően kell a minisztériumnál benyújtani. A módosított program megvalósítására az (1) bekezdésben
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”
(2) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg az R. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A miniszter a program módosítására vonatkozó döntését a módosítás iránti kérelem benyújtását követő
30 napon belül közli a kérelmezővel és az MVH-val, ellenkező esetben a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
(8) A módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt az ügyfél köteles tájékoztatni az MVH-t az akció
megvalósításának új időpontjáról vagy új helyszínéről.”
(3) Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról
szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdés k) pontját, valamint 7. § (5), (7) és (8) bekezdését
a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(4) Az R. 6. § (1) bekezdés k) pontjában az „utazási költségek a b) pont ba)–bd) alpontja szerint” szövegrész helyébe
„a taxival és tömegközlekedéssel történő utazás költségei, valamint a b) pont bb)–bd) alpontja szerinti utazási
költségek” szöveg lép.
		
		

1. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez
Célországok
1.
2.
3.
4.

Amerikai Egyesült Államok
Fehéroroszország
Japán
Kanada

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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5.
6.
7.
8.
9.

Kazahsztán
Kínai Népköztársaság
Mexikó
Oroszországi Föderáció
Svájc

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez
A programjavaslat jóváhagyása iránti kérelem adattartalma:
a)

a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója,
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a programot saját szervezésben vagy végrehajtó szervezet útján
valósítja-e meg,
amennyiben a kérelmező a programot végrehajtó szervezet útján valósítja meg, a végrehajtó szervezet
megnevezése,
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a programjavaslatban meghatározott program megvalósításához nem
vesz igénybe más európai uniós vagy állami támogatást,
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a program megvalósítása során a tájékoztató és/vagy promóciós
üzenetek a borászati termék jellemző tulajdonságain alapulnak,
a célország vagy célországok megnevezése, a program megkezdésének és befejezésének időpontja,
a program megvalósításához igényelni kívánt összes támogatás.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez
A program ütemterve
A

1

B

C

D

E

Az akció megnevezése

Borpiaci év/negyedév

Helyszín

Az akció költsége

(város, ország)

(euróban)

2

1.

1. akció megnevezése

3

2.

2. akció megnevezése

4

n.

n. akció megnevezése

4. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez
Elszámolható szállásköltségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amerikai Egyesült Államok: 250 euró/fő/éj
Fehéroroszország: 150 euró/fő/éj
Japán: 250 euró/fő/éj
Kanada: 200 euró/fő/éj
Kazahsztán: 150 euró/fő/éj
Kínai Népköztársaság: 150 euró/fő/éj
Mexikó: 150 euró/fő/éj
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8.
9.
10.
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Oroszországi Föderáció: 250 euró/fő/éj
Svájc: 250 euró/fő/éj
Magyarország: 40 000 Ft/fő/éj

5. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez
Az MVH által rendszeresített kifizetési kérelem nyomtatványának minimális adattartalma:
a)

b)
c)
d)

a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója,
az igényelt támogatás összege,
az igényelt támogatási összeg költségtípusonkénti bontásban,
az elszámolni kívánt számlák részletezése.

A földművelésügyi miniszter 5/2015. (II. 19.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,
a 27. § (2) bekezdés tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely már legalább egy ízben ellett, vagy legalább
egy éves;
2.
anyatehén: húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született tehén, amely
hústermelésre szánt borjak nevelésére tartott állományhoz tartozik, vagy nyolc hónapnál idősebb, még
nem ellett, húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született nőivarú
szarvasmarha;
3.
átruházás: a támogatási kérelmen bejelentett állatok összességének a birtokon tartási időszak alatt egy
átvevőnek történő eladása és a történelmi bázis jogosultságról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban:
Bázisrendelet) szerinti átruházás;
4.
átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a támogatási kérelmében bejelentett állatai átruházásra
kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére és a Bázisrendelet szerinti átadó;
5.
átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a támogatási kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák és
a Bázisrendelet szerinti átvevő;
6.
birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímeknél meghatározott ideig a kérelmező tenyészetében
történő tartása;
7.
egyéni referenciamennyiség: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló
miniszteri rendelet (a továbbiakban: Kvótarendelet) szerinti mennyiség;
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8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

egyéni támogatási felsőhatár: a mezőgazdasági termelőt megillető, az állatlétszámhoz kötött támogatási
jogosultságról szóló miniszteri rendelet és az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos
tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján nyilvántartott támogatási
jogosultságok összege;
egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi
miniszteri rendelet (a továbbiakban: Egységes kérelem rendelet) szerinti kérelem;
kiegészítő történelmi bázis jogosultság: a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló
miniszteri rendelet szerinti jogosultság;
mezőgazdasági termelő: az olyan természetes személy, jogi személy, vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely
mezőgazdasági tevékenységét az Európai Unió területén folytatja;
nem mezőgazdasági célra ideiglenesen használt terület: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási
rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1307/2013/EU rendelet) 32. cikk (3) bekezdésében meghatározott terület;
tárgyév: a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő
a támogatási feltételeket teljesíti, és a támogatást kérelmezi, vagy amelyben a kifizetés alapját képező
történelmi bázis és kiegészítő történelmi bázis jogosultság a jogosult rendelkezésére áll;
támogatható terület: az 1307/2013/EU rendelet 32. cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott, a támogatás
szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő terület;
tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett tenyészet;
termeléstől elválasztott támogatás: olyan támogatás, amelynek alapja a mezőgazdasági termelő
rendelkezésére álló történelmi bázis;
termeléshez kötött támogatás: olyan támogatás, amelynek feltétele a támogatható állat tartása
az e rendeletben meghatározottak szerint;
történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület,
tonna, kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi;
történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog.

II. FEJEZET
AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Közös szabályok
2. §

(1) Az egységes területalapú támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az Egységes kérelem rendelet, valamint a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó
közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a támogatható területeket kell
tekinteni.
(3) Az egységes területalapú támogatási kérelem alapján csak akkor fizethető támogatás, ha az egységes területalapú
támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Ha a támogatható
terület több bejelentett táblából áll, az egyes bejelentett táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
(4) Az egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe
az a terület, amely az Egységes kérelem rendelet szerint az igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület
megállapításánál nem vehető figyelembe.
(5) Ugyanarra a bejelentett táblára csak egy egységes területalapú támogatási kérelem alapján fizethető ki támogatás.
(6) A támogathatóság tekintetében a nem mezőgazdasági célra ideiglenesen használt területnél a mezőgazdasági
célokon kívül eső hasznosítás időszakát úgy kell megválasztani, hogy ne veszélyeztesse a mezőgazdasági
főtevékenységet, és időtartama ne haladja meg az évi hatvan napot. Az adott terület vonatkozásában
jogszerű földhasználó mezőgazdasági termelőnek a nem mezőgazdasági tevékenység időtartamát és jellegét
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére a tevékenység megkezdését követően tíz
napon belül, az MVH által rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell bejelentenie.
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(7) Szántóterületet csak az egységes kérelemben jelzett, bejelentett kultúrák vegetációs időszakán kívül lehet
– a (6) bekezdés szerint – ideiglenesen más célra használni. Nem minősül nem mezőgazdasági célra ideiglenesen
használt területnek
a)
a sportolási tevékenységre, illetve rekreációs célra használt gyepterület,
b)
a honvédelmi gyakorló terület,
c)
a szabadidős célra használt terület.
(8) Egységes területalapú támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak
a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely, vagy aki felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll.
3. §		
Amennyiben az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában támogatható területtel kapcsolatban
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 1. számú melléklet 7. és 8. pontja
vonatkozásában ismételt szándékos meg nem felelések kerültek megállapításra, az ismételt szándékos meg nem
felelés megállapítását követő naptári év március 1-jéig a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben nem
támogatható területként kerül lehatárolásra. Amennyiben az érintett terület a vonatkozó jogszabályi feltételeknek
ismét megfelel, akkor a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően
minősíthető vissza támogatható területté.
4. §		
Az egységes területalapú támogatás tárgyában hozott határozatnak tartalmaznia kell:
a)
az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában igényelt terület nagyságát,
b)
az ellenőrzések alapján megállapított terület nagyságát,
c)
a támogatható terület nagyságát,
d)
a mezőgazdasági termelőt megillető támogatási összeget, és
e)
az alkalmazott – uniós jogi aktus szerinti – jogkövetkezményeket.

2. A támogatás mértékére vonatkozó szabályok
5. §

(1) A támogatás mértéke az e rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló miniszteri
rendeletben (a továbbiakban: Mérték rendelet) kerül meghatározásra.
(2) Az 1307/2013/EU rendelet 11. cikk (1) bekezdésében a tagállam részére adott felhatalmazás alapján,
a mezőgazdasági termelőnek egy adott évre nyújtható egységes területalapú támogatás maximális összege
176 000 euró.
(3) Az 1307/2013/EU rendelet 11. cikk (1) bekezdésében a tagállam részére adott felhatalmazás alapján, ha
a mezőgazdasági termelőnek egy adott évre nyújtandó egységes területalapú támogatás összege meghaladja
a 150 000 eurót, akkor az egységes területalapú támogatás 150 000 eurót meghaladó része a 150 000 eurót
meghaladó rész 5%-ával csökkentésre kerül.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti támogatási összegeket az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet
(a továbbiakban: 809/2014/EU rendelet) 6. cikk (3) bekezdése szerint kell megállapítani.

3. További feltételek kendertermesztés esetén
6. §		
Kendertermesztés esetén a kender termelésére használt területeknek kizárólag azon része lehet kifizetés alapja,
amely a támogatható terület részét képezi, és amely megfelel az 1307/2013/EU rendelet 32. cikk (6) bekezdésében
foglaltaknak. Egységes területalapú támogatás csak akkor fizethető, ha a vetőmagcímkéket a mezőgazdasági
termelő az egységes kérelemmel együtt, de legkésőbb a tárgyév június 30-áig az MVH részére megküldi, továbbá
az egységes kérelemben a 809/2014/EU rendelet 17. cikk (7) bekezdése szerinti adatokat feltünteti.
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III. FEJEZET
AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI NEMZETI TÁMOGATÁS
4. Közös szabályok
7. §

(1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: átmeneti
nemzeti támogatás) vehető igénybe az alábbi jogcímekre:
a)
hízottbikatartás támogatása,
b)
tejtámogatás,
c)
anyatehéntartás támogatása,
d)
extenzifikációs szarvasmarha támogatás,
e)
anyajuhtartás támogatása,
f)
kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás,
g)
Burley-dohány termesztésének támogatása,
h)
Virginia-dohány termesztésének támogatása,
(2) Az (1) bekezdés a), b), d), f ), g) és h) pontja szerinti jogcímek alapján termeléstől elválasztott támogatás,
az (1) bekezdés c), e) pontja szerinti jogcímek alapján termeléshez kötött támogatás vehető igénybe.

8. §

(1) Átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
a)
a 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén támogatási kérelmet nyújt be és
a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelemben szereplő állatok
tenyészetének állattartójaként – a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával – legkésőbb a kérelem benyújtásának
napjától szerepel,
b)
termeléstől elválasztott támogatási jogcím esetén
ba)
az MVH nyilvántartása szerint történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultsággal
rendelkezik, vagy
bb)
családi gazdaság esetében – amennyiben a történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis
jogosultság a családi gazdaság tagjának a nevén szerepel a nyilvántartásban – a támogatásra
a családi gazdálkodó akkor jogosult, ha megfelel a termeléstől elválasztott támogatásra vonatkozó
egyéb feltételeknek, valamint a tárgyév szeptember 30-ig a családi gazdaság vezetője igazolja
az MVH részére, hogy a bázis jogosultsággal rendelkező személy a családi gazdaság tagja.
(2) A 7. § (1) bekezdés a), b), d) és f ) pontja szerinti támogatási jogcím esetén történelmi bázis jogosultság és a 7. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím esetében kiegészítő történelmi bázis jogosultság alapján
a termeléstől elválasztott támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki egységes területalapú támogatásra
való jogosultságot szerzett és a TIR-ben – a TIR-ben feltüntetett, az Eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójával –
állattartóként van nyilvántartva.
(3) A 7. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatás a történelmi bázis jogosultság
alapján, az egységes területalapú támogatás tekintetében a mezőgazdasági termelő részére megállapított
támogatható terület mértékéig vehető igénybe.

9. §		
Átmeneti nemzeti támogatás legfeljebb
a)
az egységes kérelemben feltüntetett területre,
b)
a támogatási kérelemben megjelölt állatlétszámra, figyelembe véve az ügyfél egyéni támogatási felsőhatárát,
valamint
c)
az MVH nyilvántartásában szereplő történelmi bázis jogosultságra és kiegészítő történelmi bázis
jogosultságra
vonatkozóan állapítható meg.
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5. Hízottbikatartás támogatása
10. §

(1) A hízottbikatartás támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis és kiegészítő történelmi bázis jogosultság
alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő a rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisa alapján
a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén hízottbika-tartási kötelezettség
nem terheli.
(3) Ha a mezőgazdasági termelő termelést folytat, az (1) bekezdés szerinti támogatás feltétele, hogy gondoskodjon
az állattenyésztésről szóló törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) szerinti apaállat-használatról és
a tenyészetében lévő szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről és az Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet)
szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról.

6. Tejtámogatás
11. §

(1) A tejtámogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő
egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem
terheli.

7. Az anyatehéntartás támogatása
12. §

(1) Az anyatehéntartás esetén a Mérték rendeletben meghatározott mértékű termeléshez kötött támogatás vehető
igénybe.
(2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági
termelőnként – az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével – egy alkalommal kerül megállapításra.

13. §

(1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek
a)
a Kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy
szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének
összege nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy
b)
a Kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy
szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének
összege meghaladja a 120 000 kg-ot, valamint aki a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát
tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja és azok a tárgyévet megelőző év április 1-jétől nem állnak
tejtermelési ellenőrzés alatt, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.
(2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatás a támogatási kérelem benyújtásának napján a tenyészetben lévő
olyan anyatehén után igényelhető, amely nem tartozik az 1. mellékletben felsorolt fajtákhoz és a Szarvasmarha
ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb tejhasznú”, 88-as kódon Brown Swiss, 03-as kódon
Borzderes, vagy 15-ös kódon Kosztromai fajtával bejelentett fajtához.
(3) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
a)
gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,
b)
gondoskodjon a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti
jelölésről és nyilvántartásról,
c)
a támogatásra bejelentett állatállományában központi lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján
támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használjon, valamint a tárgyév január
1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket (fedeztetéseket),
a szabad és háremszerű pároztatásokat és az embrió-átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési
Rendszerben rendszeresített bizonylaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz bejelentse és
a bejelentett adatokat a központi adatbázisban regisztrálják,
d)
a támogatásra bejelentett tenyészetében – 50%-ot meghaladó mértékben – hústermelés céljára tartson
borjakat és a kérelmezett állatok legalább 30%-ának legyen ellése a tárgyév január 1-jétől december 31-ig
tartó időszak során, és
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e)

a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat születésük napjától kezdődően legalább
egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa.
(4) A támogatható minimális állatlétszám három egyed.
(5) A támogatás további feltétele az anyatehén fajtájának az ENAR nyilvántartásba való bejelentése a Szarvasmarha
ENAR rendeletben meghatározott útmutató szerinti fajtakóddal legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig.
14. §

(1) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességét a hatósági állatorvos vagy a járási
főállatorvos igazolja, mely igazolás másolatát a támogatási kérelemhez mellékelni kell. Az igazolás másolata
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be. A mentességnek már a támogatási kérelem benyújtásakor
fenn kell állnia. Ha a kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a mezőgazdasági termelő a támogatási
kérelem alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.
(2) A támogatás alapjául figyelembe vehető állatlétszámban a még nem ellett nőivarú szarvasmarhák aránya a birtokon
tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40% lehet.
(3) A (2) bekezdésben és a 13. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott százalékos arány esetén a számítás során
egész számra történő kerekítést kell alkalmazni.

15. §

(1) A mezőgazdasági termelőnek a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan hat hónapos birtokon tartási
kötelezettséget kell vállalnia, amely a támogatási kérelem benyújtásának napját követő naptól kezdődően
folyamatosan áll fenn.
(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezőgazdasági termelő a tartási kötelezettség alatt
álló állatnak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő
egyednek az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan vágásra történő selejtezését – a kieséstől számított hatvan napon
belül – a 13. §-ban foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő egyeddel, saját
költségére pótolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti pótlás csak akkor fogadható el, ha
a)
a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően
megtörténik,
b)
a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt
határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem
pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül, a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH felé bejelenti,
c)
a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek
megfelelően megtörténik, és
d)
a kieső állat tekintetében a mezőgazdasági termelő megfelelt az (1) bekezdésben és a 13. §-ban foglaltaknak.
(4) A pótlásként beállított állatra vonatkozó, (1) bekezdésben foglalt hat hónapos birtokon tartási kötelezettség
számításakor a kieső állat esetében eltelt időt figyelembe kell venni.

16. §

(1) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról
és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 59. cikkében valamint a 809/2014/EU rendelet 42. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása
során az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési
rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet
(a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet) 30-31. cikke, valamint a 34. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.
(3) Az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek
a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek az ENAR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és
a nyilvántartásban szerepelnek.

17. §

(1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására irányuló támogatási kérelmet a tárgyév június 1. és július 31.
között kell benyújtani a 26. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.
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(2) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló igazolást legkésőbb a tárgyév szeptember 15-éig megküldi
a mezőgazdasági termelő részére.
(3) A támogatási összeg kifizetéséről az MVH a tárgyévet követő év június 30-áig döntést hoz.

8. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása
18. §

(1) Az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül
megállapításra. A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott
mértékű támogatásra jogosult.
(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén szarvasmarha tartási
kötelezettség nem terheli.

9. Anyajuhtartás támogatása
19. §

(1) Az anyajuh után, állategyedenként, termeléshez kötötten, a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatás
vehető igénybe.
(2) A mezőgazdasági termelőt anyajuhtartási kötelezettség terheli.
(3) A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár
figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

20. §

(1) Az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi
kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használjon a nőivarú állomány fedeztetésére, továbbá
gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállománynak a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet) szerinti tartós
jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről.
(2) A támogatható minimális állatlétszám tíz egyed.
(3) A mezőgazdasági termelő, mint tartó tenyészeteiben a kérelmező által tartott állatok létszámát és
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, az igazolás kiállításakor
aktuális adatok szerint, – az agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján – térítésmentesen
igazolja. Az igazolás másolata elektronikusan, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

21. §

(1) A mezőgazdasági termelő a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuhállományt köteles száz
egymást követő napon át birtokán tartani. A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem jogkövetkezmény
nélküli benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően száz napon át folyamatosan áll fenn.
(2) Ha a mezőgazdasági termelő a birtokon tartási időszak alatt megváltoztatja a kérelmezett állatállomány tartási
helyét, köteles azt a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az MVH részére bejelenteni.
A bejelentést és a támogatási kérelemre vonatkozó egyéb módosítást elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell
benyújtani.

22. §

(1) Az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatásra irányuló támogatási kérelmet a 26. § (2) bekezdésben foglaltak
szerint kell benyújtani 2015. április 1. és május 15-e között, az azt követő években a tárgyév január 10. és február
28-a között.
(2) A támogatási kérelmen nyilatkozni kell a juhtej és juhtej-tejtermékek tárgyévben történő értékesítéséről.
(3) A támogatási összeg kifizetéséről az MVH a tárgyévet követő év június 30-áig döntést hoz.

23. §

(1) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során az 1306/2013/EU rendelet 59. cikkében, valamint
a 809/2014/EU rendelet 42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása
során a 640/2014/EU rendelet 30–31. cikke, valamint 34. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.
(3) A Juh ENAR rendelet 13. §-ában foglaltak betartásának ellenőrzése a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jétől
a helyszíni ellenőrzés napjáig az állomány-nyilvántartásba bejegyzett ki- és beszállítások, a helyszínen fellelhető
szállítólevelek és a Juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban rögzített szállítólevelek összevetésével történik.
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(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés alapján megállapításra kerül, hogy az állomány-nyilvántartásba bejegyzett kiés beszállítások, valamint a helyszínen fellelhető szállítólevelek sorszáma, és az egyes szállítólevelek bejelentése
a Juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő, bejelentett és feldolgozott szállítások számához képest
a szállítólevelek sorszáma alapján eltér, és az eltérés eléri vagy meghaladja a 20%-ot, akkor a támogatás az eltérés
százalékos arányával megegyező mértékben csökkentésre kerül.
(5) Megfelelő, bejelentett szállítólevélnek kizárólag a Juh ENAR rendelet szerinti szállítólevél nyilvántartásban szereplő
szállítólevelek fogadhatóak el.

10. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása
24. §

(1) A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatás termeléstől elválasztva, történelmi
bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték
rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
(2) Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás csak az e rendeletben
szabályozott termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás megállapításához alapul szolgáló jogosult állatlétszámig
vehető igénybe.

11. A dohánytermesztés támogatása
25. §

(1) Burley és a Virginia fajtájú dohány támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül
meghatározásra. A mezőgazdasági termelő egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott
mértékű támogatásra jogosult.
(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén dohánytermelési kötelezettség
nem terheli.

12. Az átmeneti nemzeti támogatásra vonatkozó eljárási szabályok
26. §

(1) A 7. § (1) bekezdés a), b), d), f ), g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatásra való jogosultságot
az MVH az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévben rendelkezésére álló
történelmi bázis és kiegészítő történelmi bázis jogosultságok alapján állapítja meg.
(2) A 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelmet elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül az egységes kérelem felületen lehet benyújtani az MVH-hoz.
(3) A támogatási kérelem benyújtása, a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, az adatváltozás bejelentése, a vis
maior bejelentés, a kérelem késedelmes benyújtása, a meghatalmazott, a technikai közreműködő, a vélelmezett
örökös eljárása, az elektronikus kapcsolattartás, a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel
kötelezően elektronikus úton történő benyújtása kapcsán az egységes kérelem rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.
(4) A támogatási kérelem mellékleteit és minden egyéb, az eljárás során benyújtandó igazolást és mellékletet
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
(5) A 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelem az egyes jogcímeknél
meghatározott határidőn túl a 640/2014/EU rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel nyújtható be.

27. §

(1) A 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelmet elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül lehet visszavonni.
(2) A 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti
kérelmet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően
kell elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a vis maior esemény okát
tartalmazó állatorvosi igazolást.

28. §		
A támogatásról szóló határozatnak – ideértve a termeléstől elválasztott támogatások esetén hozott döntést is –
tartalmaznia kell:
a)
az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területet, állatlétszámot, történelmi bázist, kiegészítő
történelmi bázist,
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b)
c)

a támogatás alapjául szolgáló terület, állatlétszám, történelmi bázis, kiegészítő történelmi bázis vagy egyéni
támogatási felsőhatár mértékét, és
a támogatás összegét, az annak kiszámítása során alkalmazott visszaosztás mértékét és a támogatási
összeget érintő csökkentések okait.

29. §

(1) A támogatás kifizetéséről az MVH az esetleges köztartozás levonása mellett intézkedik.
(2) A 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által
igényelt támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő
a)
az átruházást követő tizenöt napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti az MVH-nak
az átruházás tényét és igényli a támogatást,
b)
mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és
c)
teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti átruházás az átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését
kedvezőtlenül érinti, az átruházott állatokat az adott tárgyévben különálló gazdaságnak kell tekinteni.

30. §

(1) A termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú támogatás esetén az adott évi támogatás kifizetése a történelmi
bázis jogosultság megállapítására és annak nyilvántartásában az ügyfél részére történő átvezetés alapjául szolgáló,
jóváhagyott kérelem alapján történik. A 7. § (1) bekezdés a)–b), d), f )–h) pontjában meghatározott támogatás
a történelmi bázissal, illetve kiegészítő történelmi bázissal rendelkező mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre,
figyelembe véve a Bázisrendeletben foglalt ügyleti határidőket.
(2) A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek
is kifizetésre kerülhet, amely, vagy aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve,
hogy az e rendeletben, továbbá az Egységes kérelem rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetéséről
az MVH a tárgyévet követő év július 31-éig döntést hoz.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
32. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendeletnek,
c)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson
alapuló rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet az 5/2015. (II. 19.) FM rendelethez
Szarvasmarhafajták jegyzéke a 13. § (2) bekezdés alkalmazásához
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red
Ayrshire
Armoricaine
Bretonne pie noire
Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian,
Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique,
Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała,
Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian
Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Malkeborthorn
Reggiana
Valdostana Nera
Itäsuomenkarja
Länsisuomenkarja
Pohjoissuomenkarja.

A nemzetgazdasági miniszter 4/2015. (II. 19.) NGM rendelete
egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím, és a 2–3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a pedagógiai tartalom tekintetében – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben –,
a 4. alcím, és a 4–7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f ) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. és
16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet
módosítása
1. §

(1) Hatályát veszti az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet
(a továbbiakban: R1.) Mellékletének „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke” alcím
9., 14., 15., 18. és 30. pontja.
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(2) Hatályát veszti az R1. Mellékletének
a)
„9. ÓRÁS mestervizsga szakmai követelmények”,
b)
„14. RÁDIÓ- ÉS HANGTECHNIKAI MŰSZERÉSZ mestervizsga szakmai követelmények”,
c)
„15. TELEVÍZIÓ- ÉS VIDEOTECHNIKAI MŰSZERÉSZ mestervizsga szakmai követelmények”,
d)
„18. BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS szakmai követelmények”,
e)
„30. KERESKEDŐ mesterszint és vizsgakövetelmények”
alcíme.

2. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása
2. §		
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről
szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosítása
3. §

(1) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet módosítása
4. §

(1) A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R3. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) Az R3. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(4) Az R3. 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

5. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről
és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása
5. §

(1) A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről,
valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra (a továbbiakban: NSZFH).”
(2) Az R4. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az NMH a felnőttképzési nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat)
a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről
dönt, ha – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a javaslatban]
„g) a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételeként
valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább
nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga
sikeres teljesítése kerül megjelölésre és”

6. §		
Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az NSZFH a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket a „KER”-ben ajánlott hatfokozatú rendszer,
vagy a programkövetelményt érintő jogszabályi változás esetén felülvizsgálja, és a felülvizsgálatot követő tíz napon
belül a nyilvántartást – szükség esetén – módosítja.”
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7. §		
Az R4. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési
szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres
teljesítése. A képzést záró vizsga további követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban
határozza meg.”
8. §		
Az R4. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) E rendeletnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 2. § (1) bekezdés g) pontját a Mód.r.
hatálybalépésének napján folyamatban levő, a javaslatnak a nyilvántartásba történő felvétele iránti eljárásokban
úgy kell alkalmazni, hogy az NSZFH a javaslatot benyújtót felhívja a javaslat e rendelet tartalma szerinti
módosításának benyújtására.
(2) E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 9. § (3) bekezdését a Mód.r. hatálybalépésének napján folyamatban levő
képzésekben nem kell alkalmazni.”
9. §

(1) Az R4.
a)
2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1) bekezdésében,
5. § (1)–(3) bekezdésében, 7. §-ában az „NMH” szövegrész helyébe az „NSZFH” szöveg,
b)
4. § (3) és (4) bekezdésében az „NMH” szövegrészek helyébe az „NSZFH” szöveg
lép.
(2) Az R4. 9. § (4) bekezdésében a „képzési szintet záró” szövegrész helyébe a „képzést záró” szöveg lép.
(3) Az R4. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

6. Hatályba léptető rendelkezés
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §		
E rendeletnek az R4.-re vonatkozó rendelkezései a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1–8. melléklet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelethez*

* Az NGM rendelet 1–8. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_15_19_4NGM.pdf fájlnév alatt található. Az NGM rendelet ezen részei
jelen Magyar Közlöny 925-től 1498-ig oldalait képezik.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 19. szám

1499

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 1/2015. (II. 19.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Népjóléti bizottságba
Novák Előd (Jobbik) helyett
Vágó Sebestyént (Jobbik)
a bizottság alelnökévé,
a Gazdasági bizottságba
Dr. Latorcai János (KDNP) korábban megüresedett tagsági helyére
Manninger Jenőt (Fidesz),
a Nemzetbiztonsági bizottságba
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) helyett
Csizi Pétert (Fidesz),
a Népjóléti bizottságba
Kucsák László (Fidesz) helyett
Révész Máriuszt (Fidesz),
a Vállalkozásfejlesztési bizottságba
Móring József Attila (KDNP) korábban megüresedett tagsági helyére
Törő Gábort (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba
Csizi Péter (Fidesz) helyett
Dr. Galambos Dénest (Fidesz),
Kara Ákos (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Dr. Tapolczai Gergelyt (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.

* A határozatot az Országgyűlés a 2015. február 16-i ülésnapján fogadta el.
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3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gúr Nándor s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 2/2015. (II. 19.) OGY határozata
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*
Az Országgyűlés Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Debreceni Járásbíróság 5.B.1080/2014/5. számú
megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gúr Nándor s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2015. február 16-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

