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Kormányrendeletek

A Kormány 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha valamely állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben (a továbbiakban együtt:
közgyűjtemény) őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgy
vagy vagyontárgyegyüttes (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) visszaadására (a továbbiakban: visszaadás)
vonatkozóan természetes személy, jogi személy vagy más szervezet (a továbbiakban együtt: igénylő)
a tulajdonjogára hivatkozással igényt jelent be, az igény elbírálásához szükséges adatokat a vagyontárgy állami
tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezetként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban:
az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2. és 3. §-ban foglaltak szerint szerzi be.”
(2) A Rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igénylőnek a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát fennállónak kell tekinteni, ha a vagyontárgy korábbi
tulajdonosának tulajdonjogát megfelelő bizonyítékokkal valószínűsíti, feltéve, hogy a korábbi tulajdonoshoz fűződő
jogutódi minőségét is okirati bizonyítékkal (bírósági vagy közjegyzői határozattal) bizonyítja, ennek hiányában
megfelelően valószínűsíti.”

2. §		
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az igénylőnek az igény bejelentésével egyidejűleg csatolnia kell a vagyontárgy azonosítható megjelölését
(leírását és fényképes vagy egyéb dokumentálását), valamint a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát valószínűsítő
bizonyítékokat.”
3. §		
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti adatbeszerzés az igénylő által benyújtott iratokra, egyéb bizonyítékokra, valamint
az adott vagyontárgyat őrző közgyűjtemény rendelkezésére álló adatokra terjed ki.”
4. §		
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az állami tulajdonjog gyakorlójának azokat a tényeket és körülményeket kell feltárnia, amelyek alapján
eldönthető, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás
keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és
körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe.
(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásban a 3. § (1) bekezdésében
beszerzett adatokról, valamint az általa kezelt adatokról összesítést készít, amelyet az igény kézhezvételétől
számított 63 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére
megküld. Az összesítésben – a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – a vagyontárgy történetére vonatkozóan
feltárható szakirodalmi adatok is feltüntethetőek. Ha a megküldés határidejéig a közgyűjtemény nem szolgáltatta
az állami tulajdonjog gyakorlója részére a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat és emiatt ezeket nem
volt mód az összesítésben szerepeltetni, az ennek tényéről szóló tájékoztatást az állami tulajdonjog gyakorlója
az összesítésben feltünteti.
(3) Ha a miniszter az összesítést nem tartja a döntéshozatal megalapozása szempontjából alkalmasnak, illetve
elegendőnek, 15 napos határidővel a 3. §, valamint az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok kiegészítését írhatja elő.
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(4) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok és egyéb bizonyítékok szerint
a vagyontárgyon nem keletkezett jogszerű módon állami tulajdonjog vagy az állami tulajdonjog keletkezése
kétséget kizáró módon nem bizonyítható, a miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján – 30 napon
belül megállapítja a vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz a vagyontárgynak
az igénylő részére történő visszaadásáról.
(5) A visszaadás nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését.
(6) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok és egyéb bizonyítékok szerint
az igényelt vagyontárgy állami tulajdona jogszerűen keletkezett és az igénylés idején is fennáll, a miniszter
– az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. §
(2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján – ezt 30 napon belül megállapítja és az igényt elutasítja,
továbbá arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.
(7) A miniszter (4) vagy (6) bekezdés szerinti döntését az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul közli
az igénylővel, a közgyűjteménnyel, a közgyűjtemény fenntartójával és az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszterrel.”
5. §		
A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 1–4. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, a miniszter döntésével még le nem zárt
igények esetében is alkalmazni kell.”
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 51/2015. (XII. 1.) MvM rendelete
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a regionális
operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására,
valamint a regionális operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források terhére nyújtott állami
támogatások felhasználására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2.
alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
3.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
4.
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
5.
azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
6.
bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
7.
diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
8.
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
9.
elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz)
I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
10.
elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
11.
foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
12.
független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
13.
immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
14.
induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új
létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának
a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével
olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,
15.
ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus
vizsgálat,
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kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet
benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy
leányvállalati kapcsolatban áll,
kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
62. pontja szerinti munkahely,
kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,
létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak
piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg –
bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó
a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti
tevékenység,
nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell
tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam
ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,
személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és
a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU
tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes
minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési,
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,
szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
szokásos piaci feltétel: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális
javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.
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3. A támogatások jogcímei
3. §		
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására, valamint a regionális
operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források terhére támogatható tevékenységek:
a)
K+F projektek megvalósítása,
b)
K+F+I eredmények hasznosítása,
c)
marketing tevékenység,
d)
K+F+I célú ingatlan és infrastruktúra fejlesztése.

4. Támogatási kategóriák
4. §		
Ha a 3. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 3. §
a)
a) pontja alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
b)
d) pontja alapján az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban és az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti településen megvalósuló fejlesztésekre regionális beruházási támogatás,
c)
d) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott
beruházási támogatás,
d)
a)–d) pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

5. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
5. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó források terhére támogatás – pályázati konstrukció tartalmától függően –
a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély
részére nyújtható.
(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag
átlátható formában nyújtható.
(3) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes
jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát
követően hozható meg.
(4) A 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére a pályázó működési
támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

6. §		
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.
7. §		
Nem ítélhető meg támogatás
a)
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b)
– a csekély összegű támogatás kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c)
a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén,
d)
mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás
részére, ha
da)
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
db)
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
e)
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadáshoz
közvetlenül kapcsolódik,
f)
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
g)
olyan feltétellel, amely az uniós jog megsértését eredményezi,
h)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez a 7–9. alcím szerint,
elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 7–9. alcím szerint.

8. §		
A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási
kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
9. §

(1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

10. §

(1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell
figyelembe venni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont
kamatláb alkalmazásával.
(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
a)
regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt
– figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget,
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,
b)
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási
támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő
forintösszeget.
(4) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
a)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt
elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban
merül fel,
b)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt
elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás
és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
c)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt
elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel
kapcsolatban merül fel,
d)
meghaladja az a)–c) pont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy
187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,
e)
kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

11. §		
E rendelet alapján 2015. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni.
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6. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
12. §

(1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
projekt) részére nyújtható.
(2) A kutatás-fejlesztés kategóriái:
a)
alapkutatás,
b)
ipari kutatás,
c)
kísérleti fejlesztés,
d)
megvalósíthatósági tanulmány.
(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti
kategóriák közé.

13. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a)
alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b)
ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c)
kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d)
megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a)
10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b)
15 százalékponttal növelhető, ha
ba)
a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több,
mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával
zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek
legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy
bb)
a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.
(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható
költségek 80%-áig növelhető.
(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a (2) bekezdés b) pont
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.
(6) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontjának alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minősül tényleges
együttműködésnek.

14. §

(1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely kategóriájához kell rendelni.
(2) A 12. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható
a)
a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig,
b)
az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez,
csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek
számolhatóak el,
c)
az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított
amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási
költségek számolhatóak el,
d)
a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
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e)

az a)–d) pontba nem tartozó általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és
hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt megvalósítása során merülnek fel.
(3) A 12. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható
el.

7. A regionális beruházási támogatás
15. §

(1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a)
olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa)
az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás,
vagy
ab)
az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b)
olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
(3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését
eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő
bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható
költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység
keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

16. §

(1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással
létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás
esetén legalább három évig fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak
minősül.
(3) A gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi
eszköz cserélhető, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított.
A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási
időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos
funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi,
mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.

17. §		
Nem nyújtható támogatás
a)
acélipari tevékenységhez,
b)
hajógyártási tevékenységhez,
c)
szénipari tevékenységhez,
d)
szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e)
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f)
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz,
g)
az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek
termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
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h)

ha a kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett
tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított
második év végéig a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT területén.

18. §

(1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott
mérték.
(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

19. §

(1) A támogatás keretében elszámolható
a)
a tárgyi eszközök és immateriális javak beruházás keretében felmerült költsége,
b)
a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c)
az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és
b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a)
a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b)
immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban együtt:
támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c)
létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d)
az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható –
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható
el a munkakör betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a)
a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő
legalább három évig fennáll, vagy
b)
a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól magasabb áron kötött szerződés
alapján merült fel.
(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a)
azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b)
az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c)
azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
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d)

azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz
a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e)
azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f)
azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(7) Nem minősül elszámolható költségnek
a)
a szinten tartást szolgáló eszköz költsége,
b)
a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c)
az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben
lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d)
a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e)
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége,
f)
nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a)
a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás
megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b)
a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c)
kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással
létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen
fenntartja,
d)
nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.
20. §		
A beruházás megkezdésének napja
a)
építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b)
tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba)
a kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb)
– a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező
érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc)
– a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által
aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását
igazoló okmányon,
c)
létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
d)
az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.
21. §

(1) Ha a támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.
(3) A kutatási infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes
módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségét legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás
kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat, amelynek a túlkompenzáció elkerülése érdekében arányban kell
állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével.

8. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási
támogatás
22. §

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.
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(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át,
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(3) A támogatás keretében elszámolható
a)
a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházás költsége,
b)
a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége,
c)
az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és
b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(4) A támogatás a 19. § (2), (3) és (5) bekezdése, (6) bekezdés a)–d) pontja, (7) bekezdés a)–d) pontja, valamint
(8) bekezdés a)–c) pontja szerinti feltételekkel nyújtható.

9. A csekély összegű támogatás
23. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.

10. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. §		
E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően hozott támogatási döntések tekintetében kell
alkalmazni.
26. §		
E rendelet
a)
4. § a)–c) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 17. és 25. cikke,
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b)

4. § d) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
27. §		
Hatályát veszti a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és
a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és a támogatás jogcímeiről szóló 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelete
a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási
jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program
1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
1. §

(1) A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet] 2. §-a
a következő 9a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9a. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja szerinti értékesítés,”
(2) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 14. és 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát képező kis- és
középvállalkozásnak nem részvényese, különösen a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és
a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát,
14a. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget
meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, különösen kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz,
ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel
kiváltása nem finanszírozható,”
(3) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 16a–16d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16a. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
16b. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték,
16c. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés,
16d. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi
megszüntetésére vonatkozó terv, különösen kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése,
más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás,
valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés,”
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(4) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17a. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke,
17b. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott sajáttőkeés kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja,”
(5) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely
az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel szemben
nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy
veszteségétől függ, különösen a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin tőkét is, tőkévé
alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke,”
(6) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22a. megbízott szervezet: az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap vagy olyan nemzetközi pénzügyi
intézmény, amelynek a tagállam a részvényese, vagy valamely tagállamban letelepedett, valamely hatóság, közjogi
szervezet vagy közfeladatot ellátó magánjogi szervezet ellenőrzése alatt álló, közérdeket megvalósító pénzügyi
intézmény, melyet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek vagy a helyébe lépő jogszabálynak megfelelően választottak vagy jelöltek ki, és amelyet
a tagállam bízott meg kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtásával,”
(7) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„29a. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,”
(8) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„31. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy
vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,”
(9) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 39a. és 39b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„39a. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás,
39b. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és
középvállalkozás,”
(10) A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 41. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„41. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett
kis- és középvállalkozás, amely
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben elért átlagos
éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényel.”
2. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 7. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A 4. §)
„c) (1) bekezdés 17. pontja alapján kockázatfinanszírozási támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet
alapján,”
3. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a következő 9. alcímmel egészül ki:
„9. A kockázatfinanszírozási támogatás
12. § (1) A kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a pénzügyi közvetítő, illetve annak
kezelője, független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen
alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.
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(2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott támogatás formái:
a) tőkebefektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) tőkejuttatás,
d) kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e) kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.
(3) A független magánbefektető részére a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható támogatás.
(4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:
a) sajáttőke-befektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) hitel,
d) kezességvállalás, vagy
e) az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.
12/A. § (1) A 12. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege intézkedésenként és vállalkozásonként nem
haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A támogatás a következő feltételek fennállása esetén irányulhat – akár a 2. § 41. pont b) alpontja szerinti időszak
elteltét követően is – a végső kedvezményezettbe történő kiegészítő befektetésre:
a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét, és
c) a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet
3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő
vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- és
középvállalkozásnak minősülnek.
(3) Végső kedvezményezettbe történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.
12/B. § (1) A 12. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tőkebefektetés és b) pontja szerinti kvázisajáttőke-befektetés
esetén a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és lejegyzett, de be nem fizetett tőkéjének legfeljebb
30%-a fordítható likviditáskezelési célra.
(2) A végső kedvezményezett részére támogatás nyújtása esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső
kedvezményezett szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az alap szintjén
összesített magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a) 10%-át a 2. § 41. pont a) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen piacon sem hajtotta
még végre első kereskedelmi értékesítését,
b) 40%-át a 2. § 41. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
c) 60%-át a 2. § 41. pont c) alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és a 2. § 41. pont b) alpontja szerinti időszak
eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.
(3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben
meghatározott különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a magánbefektetői
részvétel az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő
befektetések vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.
12/C. § (1) A pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az alapján, hogy azok mely tagállamban
vannak letelepedve vagy bejegyezve. A pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely
előre meghatározott és a befektetés jellege alapján objektív módon indokolható.
(2) A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott szervezetre bízhatja.
(3) A pénzügyi közvetítőt üzleti alapon kell irányítani. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi
közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően – annak kezelője
a) jogszabály vagy szerződés alapján professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és
az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c) javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi
közvetítőt, vagy annak kezelőjét objektív kritériumokon, különösen tapasztalaton, szakértelmen, valamint operatív
és pénzügyi kapacitáson alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,
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d) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal a befektetési
kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető érdekével, és
e) befektetési stratégiája, a befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre meghatározott.
(4) A befektető képviseltetheti magát a befektetési alap irányító testületében, különösen felügyelőbizottságban,
tanácsadó bizottságban.
12/D. § (1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt és az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes
eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben
az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer
kialakítása,
c) az állami befektetőt terhelő első veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az állami- és
a magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus, és
d) a 12. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg
a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással
biztosított portfólió 25%-át.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén kizárólag a kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét
fedező kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is
szolgál, a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű
kezességvállalási díjat fizet.
(3) A végső kedvezményezett számára kezességvállalást vagy hitelt nyújtó kockázatfinanszírozási célú
intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) az intézkedés eredményeként a pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a támogatás elmaradása
esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi közvetítőnek
igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az intézkedés által nyújtott gazdasági
előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges fedezet mértékének,
a kezességvállalási díjnak vagy a kamatlábaknak a csökkentése által a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül
a végső kedvezményezettnek,
b) hitel esetén a 12/A. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának megállapítása során
a hitel névértékét kell figyelembe venni, és
c) kezességvállalás esetén a 12/A. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának
megállapítása során a hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a kezességvállalással a fennálló hitel
legfeljebb 80%-a biztosítható.
(4) A finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a következő feltételek teljesülése esetén
biztosítható:
a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b) a tagállam vagy a megbízott szervezet a pályázati felhívásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi
közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az üzleti szempontból megalapozott befektetési stratégia
alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja a gazdasági
megvalósíthatóság és – az adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége szempontjából –
a hatékonyság elérése,
c) a végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan életképes üzleti terven alapul, amely
részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva az üzleti terv
pénzügyi életképességét, és
d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia kerül
kidolgozásra.”
4. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 9. és 11. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.”
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5. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
a) regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe
véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon
településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű
beruházás az adott régióban kaphat,
b) a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
c) a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja a
2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
d) kockázatfinanszírozási támogatás esetén végső kedvezményezettenként meghaladja a 15 millió eurónak
megfelelő forintösszeget.”
6. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § E rendelet alapján a 7. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2016. május 31-ig lehet támogatási döntést hozni.”
7. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program
1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Társadalmi
Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes
támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseit az 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet
hatálybalépését követően meghozott, a végső kedvezményezettek részére kockázatfinanszírozási támogatás
juttatásáról szóló közvetítői döntések tekintetében kell alkalmazni.”
8. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 23. §-a a következő b) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„b) 7. § c) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)
I. és II. fejezete, valamint 21. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
9. §		
A 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 17. §-ában a „csak” szövegrész helyébe az „a 9. alcím kivételével csak” szöveg lép.

2. A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
10. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet]
3. §-a a következő 43. ponttal egészül ki:
(A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások
a következő jogcímeken használhatók fel:)
„43. vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése mikro- és forgóeszköz finanszírozással.”
11. §		
A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az előirányzat forrásaiból a 3. § 43. pontja alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére
az (1) bekezdés szerinti támogatás és működési támogatásnak nem minősülő, visszatérítendő támogatás is
nyújtható.”
12. §		
A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program
1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Társadalmi
Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes
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támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseit az 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet
hatálybalépését követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
13. §		
A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § a) pontjában az „1–42.” szövegrész helyébe az „1–43.” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. §		
Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)
I. és II. fejezete hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs
és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen
adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.)
FVM rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó
települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „115/2003. (XI. 13.) FVM”
szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
2. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 25. §-a
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Megvalósítottnak kell tekinteni továbbá azt a műveletet is, amely tekintetében a megvalósításhoz és
működtetéshez szükséges jogerős hatósági engedély vagy engedélyek – a megszerzésükre irányuló eljárás
megindításának időpontjától függetlenül – az utolsó kifizetési kérelemre indult eljárás során benyújtásra kerültek.”
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(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése
támogatható,)
„d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 3 évnél több nem telt el, amennyiben
megállapítható, hogy az elszámolni kívánt gép korszerűsége, műszaki tartalma eléri a 2 évnél fiatalabb gépekét.”
(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/B. § Amennyiben az ügyfél a 30/A. § a)–d) pontjaiban meghatározott, vagy az üzembe helyezés feltételeként
jogszabályban előírt valamely okiratot, az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem
tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az egyéb feltételek
teljesítése esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot, jogerős engedélyt a kifizetési határozat
közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.”
(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 36/O. §-sal egészül ki:
„36/O. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet] megállapított 25. § (9) bekezdést, 29. §
(1) bekezdés d) pontját, 30/B. §-t és 35. § (6) bekezdést az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban és ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (6) bekezdésében a „kifizetett” szövegrész helyébe a „valamennyi,
a támogatási jogosultsággal összefüggésben kifizetett” szöveg lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló
24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
4. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében
a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „115/2003. (XI. 13.) FVM” szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet módosítása
5. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban:
MePAR rendelet) 1. § 5. pontja szerinti terület;”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása
6. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés i) pontjában a „115/2003.
(XI. 13.) FVM” szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet
módosítása
7. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12. § (5) bekezdésben a „115/2003.
(XI. 13.) FVM” szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

23074

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 186. szám

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.)
FVM rendelet módosítása
8. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban:
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet]
a)
2. § 1. pontjában a „115/2003. (XI. 13.) FVM” szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg,
b)
2. § 2. pontjában az „1. §-ának a) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § 5. pontjában” szöveg,
c)
6/A. § (3) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe
a „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
9. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában a „115/2003. (XI. 13.) FVM”
szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek
korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.)
FVM rendelet módosítása
10. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés e) pont
ea) alpontjában a „115/2003. (XI. 13.) FVM” szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
11. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 10/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/J. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.)
MvM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdést valamennyi támogatási és kifizetési kérelem alapján indult
eljárásban alkalmazni kell.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
módosítása
12. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet]
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
13. §		
A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjában a „február 17. és március 19.” szövegrész helyébe
a „január 25. és március 4.” szöveg lép.
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12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
14. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 2. § 16. pontjában a „115/2003. (XI. 13.)
FVM” szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására
és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet módosítása
15. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet] 8. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ügyfél a (6) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettségének közfoglalkoztatottal is eleget tehet,
akár saját foglalkoztatás keretében, akár – amennyiben ezt a program nem zárja ki – más kormányzati program
keretében történő közfoglalkoztatás útján. Ez esetben
a) legalább egy fő érettségi vizsgával rendelkező főállású, teljes munkaidőben, vagy legalább két fő érettségi
vizsgával rendelkező részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat köteles foglalkoztatni és
b) legalább egy fő részére köteles biztosítani a Herman Ottó Intézet által szervezett, a 6. melléklet szerinti képzés
elvégzését, mely kötelezettség alól nem mentesíthető.
(6b) A (6a) bekezdés b) pontja szerinti képzés költségét az ügyfél a közfoglalkoztatottra vagy annak
közfoglalkoztatójára nem terhelheti.
(6c) Amennyiben a közfoglalkoztatottat más kormányzati program keretében nem az ügyfél foglalkoztatja, úgy
a közreműködés feltételeit az ügyfél, a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott megállapodásban rögzíti.”
(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél köteles szakmai beszámolót benyújtani a Herman Ottó Intézet részére a 8. § (8) bekezdés a) pontjában
meghatározott programterv adott időszakra vonatkozó megvalósításáról. A szakmai beszámolók 2015. negyedik
negyedévére vonatkozóan 2016. január 5. napjáig, majd azt követően a féléves szakmai beszámolási időszakoknak
megfelelően évente az első naptári félévre vonatkozóan adott év július 10. napjáig, a második naptári félévre
vonatkozóan a következő év január 10. napjáig nyújthatók be.”
(3) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Az ügyfél a Herman Ottó Intézet által üzemeltetett IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felületen
rögzített adatait köteles a szakmai beszámolók benyújtásával egyidejűleg frissíteni, amelynek megtörténtéig
a Herman Ottó Intézet jogosult a teljesítésigazolás kiállítását megtagadni.”

16. §		
A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés r) pontjában a „negyedévenként” szövegrész helyébe a „félévenként” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés s) pontjában a „negyedév” szövegrész helyébe a „félév” szöveg,
c)
7. § (7)–(9) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,
d)
7. § (10) bekezdésében, valamint 8. § (2) bekezdés d) és k) pontjában a „két szakmai beszámolási időszak alatt”
szövegrész helyébe a „szakmai beszámolási időszakonként” szöveg,
e)
7. § (11) és (12) bekezdésében, valamint 8. § (2) bekezdés h) és l) pontjában az „egy” szövegrész helyébe
a „két” szöveg,
f)
8. § (2) bekezdés f ) és g) pontjában a „hat” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
g)
8. § (6) bekezdésében a „feltűntetett szolgáltatásainak ellátása” szövegrész helyébe a „feltüntetett
szolgáltatásainak és az általa vállalt nyitvatartási kötelezettség ellátása” szöveg
lép.
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14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet módosítása
17. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontjában a „115/2003. (XI. 13.) FVM”
szövegrész helyébe a „71/2015. (XI. 3.) FM” szöveg lép.

15. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.)
VM rendelet módosítása
18. §

(1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012.
(III. 24.) VM rendelet] 7. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátok eseti jelleggel, a LEADER HACS részére megadott
IH jóváhagyás alapján túlléphetők.”
(2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 8. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A (3), (5) és (7) bekezdésben meghatározott költségkorlátok eseti jelleggel, a LEADER HACS részére megadott
IH jóváhagyás alapján túlléphetők.”
(3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap a társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet]
a) megállapított 5. § (4), (6), (8) és (9) bekezdést, 6. § (6) bekezdést, 7. § (6) és (7a) bekezdést 8. § (7a) bekezdést,
valamint a 11. § (8) bekezdés c) pontját a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében is alkalmazni kell,
b) megállapított 2. § (4) és (7) bekezdést, valamint 7. § (9) bekezdést az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell,
c) hatályon kívül helyezett 5. § (10) bekezdést a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében sem kell
alkalmazni.”

19. §		
A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet
a)
2. § (3) bekezdés a) pontjában az „üzemeltet, amely” szövegrész helyébe az „üzemeltet 2015. október 31.
napjáig, amely” szöveg,
b)
2. § (4) és (7) bekezdésében, 5. § (4) és (6) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében,
valamint 11. § (8) bekezdés c) pontjában az „IH előzetes” szövegrész helyébe az „IH” szöveg,
c)
5. § (8) bekezdésében a „készítésére elismerhető összes költség nem haladhatja meg a bruttó 500 000 Ft-ot”
szövegrész helyébe a „készíthető” szöveg,
d)
5. § (9) bekezdésében az „akkor a szolgáltatás megrendeléséhez vagy a feladatellátás megkezdéséhez
az IH előzetes” szövegrész helyébe az „akkor az IH” szöveg,
e)
7. § (9) bekezdésében az „előzetes bejelentést” szövegrész helyébe a „bejelentést” szöveg
lép.
20. §		
Hatályát veszti a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 5. § (10) bekezdése.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.)
VM rendelet módosítása
21. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban:
MePAR rendelet) 1. § 5. pontjában meghatározott terület;”
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17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása
22. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] „9. Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. § (12) bekezdést és
8. § (4) bekezdést az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint
jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
23. §		
Hatályát veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
a)
4. § (12) bekezdése, és
b)
8. § (4) bekezdése.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása
24. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] „9. Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. § (12) bekezdést és
8. § (4) bekezdést az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint
jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
25. §		
Hatályát veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
a)
4. § (12) bekezdése, és
b)
8. § (4) bekezdése.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai
berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása
26. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.)
VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] a következő 15/H. §-sal egészül ki:
„15/H. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet]
a) megállapított 11. § (9) és 13. § (9) bekezdést az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévő eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (15)–(18) bekezdéseket az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”
27. §		
A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
a)
11. § (9) bekezdésében a „kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az”
szövegrész helyébe a „kötelezettség az” szöveg,
b)
13. § (4) bekezdésében a „13. § (4)” szövegrész helyébe a „11. § (6b)” szöveg,
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c)

13. § (9) bekezdésében a „megfelelő összeget köteles” szövegrész helyébe a „megfelelő összeget, de
legfeljebb 300 000 Ft-ot köteles” szöveg

lép.
28. §		
Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (15)–(18) bekezdése.

20. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések
támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása
29. §

(1) Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának
részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2014. (III. 7.) VM rendelet] 8. §-a
a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az 5. § a) pontja szerinti intézkedések esetében a támogatásigénylési csomag 2015. december 31. napjáig
nyújtható be.”
(2) A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet] megállapított 8. § (10) és (12) bekezdést
az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

30. §		
A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 8. § (10) bekezdésében a „(11) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(11) és
(12) bekezdésben” szöveg lép.

21. Záró rendelkezések
31. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.
(2) A 15. és 16. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

Az egyes jogcímek esetén a támogatási és a kifizetési kérelem, valamint az ügyfél által kitöltött
elektronikus űrlap keretében szolgáltatott indikátor adatkörökről
1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés alapján
a komplex tájékoztatási tevékenység, a gazdálkodói információs szolgálat fenntartására igénybe vett
támogatásokhoz, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat
működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelethez kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
tanácsadást igénybevevő személyek neme és kora,
b)
a tanácsadás időtartama,
c)
a tevékenység tartalma,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a gazdaság állatállománya (állategység szerint),
b)
a támogatásra jogosult terület nagysága [az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül
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helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1257/1999/EK tanácsi
rendelet) 19. cikke szerinti egyéb kedvezőtlen helyzetű térségek, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 20. cikke
szerinti egyedi hátrányok által érintett térségek],
c)
a kedvezőtlen adottságú terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti terület,
Natura 2000 terület, egyéb területbontásokban),
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke
szerinti bontásban,
e)
a KAT terület hasznosítása (az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikkei szerinti szántó-gyep),
f)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
[kedvezőtlen adottságú terület (a továbbiakban: KAT), Natura 2000 terület, a vízvédelmi politika terén
a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá tartozó
terület],
d)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
e)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
f)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházástípus szerinti besorolása,
i)
a támogatott gépek felsorolása,
j)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
k)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
l)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
61/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
meglévő és új biogáztelep kapacitása,
e)
keletkező trágyamennyiség szilárd- és hígfázis,
f)
keletkező szilárd- és hígfázis elhelyezésére szolgáló tárolókapacitás,
g)
az állattartó telep átlagos állatlétszáma, kapacitása a támogatott beruházás megvalósítása előtt, illetve után,
h)
saját és egyéb jogon használt területből a nitrátérzékeny területrészek mérete,
i)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
j)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza [természetes személy, jogi személy vagy termelői csoport
(a továbbiakban: TCS)],
k)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
l)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
m)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
n)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
o)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.
5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
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a)
b)

a támogatásban részesülő ügyfél tevékenységi ágazata (mezőgazdaság, kertészet, erdészet),
az igénybe vett tanácsadás típusa mezőgazdasági, kertészeti, valamint erdészeti szak-témakörönkénti
bontásban,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél évenként kapott közvetlen kifizetései összegének nagyságrendi besorolása,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
a támogatott ügyfél pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott TCS elismerésének éve,
b)
a támogatott TCS összes forgalma,
c)
a támogatott TCS legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
tagok száma,
f)
a támogatásnak köszönhetően piacra lépett gazdaságok száma a termelői csoportban.
7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.)
VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető
támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a gazdaság mérete (Európai Méretegység szerint),
b)
a művelt mezőgazdasági terület kapcsolódása a Gazdaságátadás intézkedéshez (igen/nem),
c)
az intézkedés keretében átvett mezőgazdasági terület legjellemzőbb ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
d)
az intézkedés keretében átvett mezőgazdasági területen folytatott termelési mód besorolása (hagyományos,
ökológiai),
e)
a projekt összes kiadása és megbontása a megvalósított beruházás típusa szerint,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az előállított biomassza mennyisége és felhasználási módja fajonkénti bontásban,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (állami szerv, természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet),
g)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
k)
a támogatott ügyfél birtok jellege (mezőgazdasági-, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás),
l)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
m)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
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9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az előállított biomassza mennyisége és felhasználási módja fajonkénti bontásban,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (állami szerv, természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet),
g)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
az ültetvény mérete fajonkénti bontásban,
j)
a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
k)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
l)
a támogatott ügyfél birtok jellege (mezőgazdasági-, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás),
m)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
n)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet, valamint 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 keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás mezőgazdasági ágazat típus szerinti besorolása (hagyományos,
illetve ökológiai),
c)
GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
terület),
e)
az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet),
g)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
a támogatott ültetvény telepítésének, korszerűsítésének összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett
támogatás összege,
i)
ültetvény mérete fafaj szerinti bontásban,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházástípus szerinti besorolása,
k)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
l)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
m)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló
energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv hatálya alá tartozó terület),
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13.

14.

15.

d)
az előállított megújuló energia mennyisége,
e)
felhasznált biomassza mennyisége,
f)
a támogatott intézkedés keretében beépített összteljesítmény,
g)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
h)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
i)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított műveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása,
k)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
l)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
m)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
n)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás
részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás kiegészítése a helyi akciócsoportok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan:
a)
a támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatok és az abban résztvevők száma, a felhasznált
támogatási összeg az összes támogatáshoz képest, százalékban kifejezve (%),
b)
a helyi akciócsoportok 3. tengelyből finanszírozott működési költségeiből végrehajtott tevékenységek száma
és felhasznált támogatási összege tevékenységtípusonkénti bontásban, a 3. tengely forrásából támogatott
tevékenységekre vonatkozó támogatási összeg az összes támogatáshoz képest, százalékban kifejezve (%),
c)
a támogatott tevékenységtípusokban résztvevők száma nem és kor szerinti bontásban,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó
támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (mezőgazdasági munkavállaló, illetve gazdálkodó),
b)
a támogatási jogcím keretében átadandó, illetve átadott terület nagysága,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),
f)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az erdősített terület tulajdonosának jogi státusza,
b)
a telepített erdőterület nagysága (fafaj szerinti bontásban),
c)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
d)
az erdősített terület nagysága (KAT, Natura 2000 terület vagy egyéb besorolás szerint),
e)
az erdősítésre vonatkozó technikai adatok (elegyesség, őshonosság, célállomány besorolása, a terület eredeti
rendeltetése, speciális besorolása, lejtés),
f)
a támogatás környezetvédelmi hatása,
g)
a terület típusa (hegyvidéki KAT, Natura 2000, vegyes, egyéb),
h)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott hasznosított mezőgazdasági terület nagysága Natura 2000 területen,
b)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
adatok arra vonatkozóan, hogy a terület tárgyévben részesül-e egyéb ÚMVP támogatásban (AKG, KAT),
d)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
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16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a beruházás technikai adatai (futásteljesítmény, akadálymentesítés, férőhely, saját vagy kiszervezett
működtetés),
b)
a fejlesztéssel érintett települések száma (különös tekintettel a hátrányos helyzetű területekre),
c)
az ellátandó területen belül tanyás térségben élők száma,
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
a támogatott tevékenység típusa,
f)
szolgáltatást igénybe vevők száma.
17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott mezőgazdasági ágazat típusa szerinti besorolás (ökológiai, illetve hagyományos),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
e)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,
i)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
j)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
k)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet, az Európai Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.)
MvM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,
b)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
e)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
a támogatott gépek felsorolása,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházástípus szerinti besorolása,
j)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
k)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás kertészeti tevékenységre vonatkozó üzemmérete,
l)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
m)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.
19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
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a)
b)
c)

a támogatott erdőterület tulajdonosa (magántulajdon, köztulajdon) jogi státusza,
a helyreállított erdőterület nagysága (kár szerinti bontásban),
a támogatott erdőterület mérete saját tulajdonban lévő, illetve egyéb jogon használt terület szerinti
bontásban,
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
a beavatkozás típusa a beavatkozások száma, az érintett terület nagysága és a támogatási összeg alapján,
f)
erdőkár típusa,
g)
felújításkor alkalmazott állomány nagysága faj szerinti bontásban,
h)
a károsodott állomány nagysága (faj, elegyesség szerinti bontásban),
i)
a kár által érintett erdészeti tájra vonatkozó adat,
j)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatott mezőgazdasági terület nagysága AKG, KAT, Natura 2000, nitrát-érzékeny és egyéb terület
szerinti bontásban,
c)
a támogatás környezetvédelmi hatása,
d)
a támogatott földhasználat típusa,
e)
a támogatott eszközbeszerzés típusa,
f)
a támogatott gyeptelepítés típusa,
g)
a támogatott madárvédelmi berendezés típusa,
h)
a beruházás típusa,
i)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa,
j)
a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén részt vesz-e az AKG
környezetvédelmi, illetve természetvédelmi célú földhasználat-váltási célprogramjában.
21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
21.1. Üzemi létesítmény fejlesztése esetén:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
termelési terület nagysága termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
e)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza, illetve tevékenységi formája [így különösen
önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, TCS, termelő és értékesítő szervezet (a továbbiakban:
TÉSZ)],
f)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
g)
öntözött terület nagysága (területtípus és alkalmazott technológia szerint),
h)
a beruházás típusa,
i)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
j)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
k)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.
21.2. Közösségi létesítmény fejlesztése esetén:
a)
a támogatás alapjául szolgáló földterület típusa (mezőgazdasági gazdálkodást szolgáló terület,
erdőterület szerinti bontásban),
b)
belvízcsatornák hossza,
c)
belvíztől mentesített terület nagysága,
d)
víztározók száma, területe,
e)
meliorált út hossza,
f)
tereprendezéssel érintett terület nagysága,
g)
öntözött terület nagysága,
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h)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
j)
legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),
k)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott mezőgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása, beavatkozási terület
besorolása (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
terület, egyéb terület),
d)
a támogatott beruházás technikai adatai (teljesítmény, fajlagos energiafelhasználás),
e)
új, felújított kapacitás,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),
g)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított műveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása (gép,
épület, technológia),
i)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
j)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
k)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
l)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
23.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig
terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott
mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként
igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület,
a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),
f)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,
h)
a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,
i)
támogatott célterületek,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
k)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
l)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
23.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő
időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott
mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a támogatott tevékenység jellemző típusa (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés),
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d)
e)
f)

a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,
a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege
beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,
g)
támogatott célterületek,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
i)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
j)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a fejlesztés típusa [játszótér (db), piactér (db), külső/belső felújítás (db), parkosítás (db), sportlétesítmény
(db)],
b)
azon települések száma, ahol a projekt megvalósul,
c)
a projekt keretében végrehajtott tevékenység jellege célprogramok szerinti bontásban (fizikai, társadalmi,
gazdasági élénkítés),
d)
támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás,
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy),
e)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
g)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,
h)
létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),
i)
szolgáltatást igénybevevők száma.
25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
b)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
c)
a támogatás típusa (induló támogatás, fejlesztés),
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti
bontásban,
e)
a támogatásban részesülő mikrovállalkozás típusa (meglévő, újonnan létrehozott),
f)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
g)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,
h)
a támogatás alapján létrehozott új, illetve megtartott munkahelyek száma (nem, korcsoport, munkavégzés
helye szerinti bontásban),
i)
a tevékenység típusa,
j)
létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),
k)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
l)
a kérelmet benyújtó fő tevékenységi köre,
m)
a támogatás tárgya (eszköz–vagy gépbeszerzés).
26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet,
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valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013.
(XI. 14.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott célterületek száma,
b)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege célterület szerinti
bontásban,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
d)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
e)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,
f)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban, vállalt foglalkoztatási létszám),
g)
vendégéjszakák száma,
h)
nappali látogatók száma,
i)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
j)
megvalósított beruházások száma és összes kiadása fejlesztés típusa szerinti bontásban,
k)
meglévő munkaerő megtartása,
l)
a támogatás tárgya (eszköz- vagy gépbeszerzés, építési tevékenység, egyéb).
27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a fejlesztés típusa,
b)
az identitásfejlesztő akciók megvalósítása,
c)
a támogatott műemléki és természeti helyszínek száma,
d)
a támogatott célterületek száma,
e)
a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
g)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,
h)
a tevékenység típusa,
i)
létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),
j)
szolgáltatást igénybevevők száma.
28. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és
II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél gazdálkodási tevékenysége (mezőgazdaság, élelmiszeripar,
erdőgazdálkodás),
b)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
a képzés típusa (kötelező vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),
d)
a tanfolyamok száma (kötelező vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),
e)
a képzésben részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként, esélyegyenlőségi szempontok szerinti
besorolása,
f)
a képzés tevékenységi köre,
g)
a képzés tartama (óra/nap).
29. A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében
nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet, valamint a LEADER Helyi
Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a helyi akciócsoportok működési költségeiből végrehajtott tevékenységek száma és felhasznált támogatási
összege tevékenységtípusonkénti bontásban, és százalékos megoszlásuk,
b)
a támogatott tevékenységtípusok igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatási összege,
c)
a helyi akciócsoport területe és népessége,
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d)
e)

a tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint is),
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
f)
a tevékenység típusa,
g)
a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).
30. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
b)
meglévő erőgépek összteljesítménye,
c)
terület típusa,
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
tulajdonos típusa,
f)
támogatott gépek felsorolása, új összes gépkapacitás,
g)
legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),
h)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
i)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
31. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009.
(IV. 11.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
31.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő
időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem mezőgazdasági termékek
értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó terület),
e)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),
f)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,
i)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
j)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
31.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő
időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem feldolgozott
mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:
a)
a támogatott vállalkozás legjellemzőbb ágazata és a termelés típusa (ökológiai és hagyományos),
b)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó terület),
c)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
d)
a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,
e)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,
g)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti
besorolása,
h)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
i)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
32. 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 keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
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33.

34.

35.

36.
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a telepítési sűrűség telepített fafaj típus szerinti bontásban,
a támogatott terület nagysága a földhasználat típusa és telepített fafaj szerinti bontásban,
a támogatott mezőgazdasági terület nagysága KAT, Natura 2000 terület szerinti bontásban,
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
az új agrár-erdészeti rendszer megvalósítására használt terület nagysága tevékenység típusa szerinti
bontásban,
f)
az új agrár-erdészeti rendszer kiterjedése földhasználat szerint,
g)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),
c)
az AKG támogatásban is részesülő terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti
KAT terület, Natura 2000 terület, nitrát-érzékeny és egyéb területbontásokban),
d)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
e)
a támogatott terület nagysága a támogatás típusa és célprogram szerinti bontásban,
f)
a támogatott összes földterület nagysága,
g)
a támogatott ügyfél jogi státusza (jogi személy, természetes személy, állami szerv, nonprofit szervezet),
h)
a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba,
i)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
j)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
multifunkcionális terek száma,
b)
a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
d)
a projektek megvalósulási helyei között a hátrányos helyzetű települések száma,
e)
a tevékenység típusa,
f)
támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi
személy),
g)
megvalósuló szolgáltatástípusok száma,
h)
kötelezően és önként vállalt szolgáltatások száma,
i)
szolgáltatást igénybe vevők száma,
j)
a támogatás révén internetet elérő népesség száma.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a helyi akciócsoport területe és népessége,
c)
a helyi akciócsoportok által finanszírozott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege
tevékenységtípusonkénti bontásban,
d)
a támogatásban részesülők neme, kora korcsoportonként,
e)
a tevékenység típusa,
f)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
g)
a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban),
h)
intézkedés típusa,
i)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
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b)

37.

38.

39.

40.

41.

42.

a támogatott terület nagysága célprogramok szerinti, illetve Natura 2000 terület szerinti bontásban,
a támogatott terület nagysága az erdőgazdaság kötelezettségvállalásának típusa és célprogramok szerinti
bontásban,
c)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti bontásban,
d)
a támogatott terület nagysága a sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa szerinti
bontásban,
e)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
111/2011. (XI. 24.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a beruházással érintett mezőgazdasági terület nagysága,
c)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása,
d)
legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),
e)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a tevékenység típusa,
c)
a beruházás típusa,
d)
támogatott műveletek száma, támogatott terület nagysága művelettípus szerinti bontásban,
e)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),
d)
a támogatás típusa,
e)
védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartása (ÁE).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és a kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),
c)
a támogatott állatállomány típusa [borjú (91/629/EK irányelv alapján), egyéb szarvasmarha].
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében
a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
b)
a támogatott beruházás által igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),
d)
a támogatás típusa,
e)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a tevékenység típusa,
c)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
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a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban),
a helyi akciócsoportok által elfogadott projektek száma tengelyek szerinti bontásban,
a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi
tevékenység, megújuló energiatermelés vagy egyéb besorolás szerint),
g)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
h)
a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
tojóketrecek száma, területe,
e)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),
g)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
i)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
j)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
k)
GAZDANET programban való részvételi szándék.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán
nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint a jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,
b)
a gazdaság mérete állatlétszám kategóriák szerinti besorolásban,
c)
támogatással érintett állatlétszám faj- és korcsoport szerinti besorolásban,
d)
a támogatásra vonatkozó előírás típusa,
e)
legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),
f)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,
g)
támogatott állományhoz kapcsolódó pénzügyi adatok terméktípus szerinti bontásban.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében
a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a tevékenység támogatás típusa,
c)
támogatott ex situ/in situ megőrzések száma (1–2. célprogram),
d)
támogatott információcserék és tájékoztatások száma (3–4. célprogram),
e)
a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
tulajdonos típusa,
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület,
vegyes, egyéb),
d)
a beruházás összes kiadása,
e)
a támogatott erdőterület nagysága (ha),
f)
legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),
g)
a bevezetett új termékek és technológiák száma,
h)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
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47. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatott erdőterület nagysága (ha),
c)
a támogatott erdőgazdaságok száma,
d)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.
48. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott tevékenységek száma,
b)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,
c)
a tevékenység típusa,
d)
szolgáltatást igénybe vevők száma.
49. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANET programhoz nyújtott támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
c)
a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházástípus szerinti besorolása,
d)
a támogatott mezőgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),
e)
a támogatott gazdaság, vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
f)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
[KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület],
g)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,
h)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
i)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
50. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy nemzetközi, valamint
tengelyek szerinti bontásban),
c)
a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység kiskereskedelmi
tevékenység, megújuló energiatermelés vagy egyéb besorolás szerint),
d)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
e)
intézkedés típusa,
f)
az akciócsoporthoz tartozó települések összlakossága,
g)
a helyi akciócsoportok által elfogadott projektek száma tengelyek szerinti bontásban,
h)
a támogatott együttműködési projekt típusa (térségek közötti, nemzetközi).
51. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
c)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,
d)
a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi
tevékenység, megújuló energiatermelés vagy egyéb besorolás szerint),
e)
a támogatott beruházás teljes összege tevékenységi típus szerint,
f)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
g)
létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),
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52.

53.

54.

55.
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h)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy nemzetközi, valamint
tengelyek szerinti bontásban),
c)
a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi
tevékenység, megújuló energiatermelés vagy egyéb besorolás szerint),
d)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
e)
intézkedés típusa,
f)
az akciócsoporthoz tartozó települések összlakossága,
g)
a helyi akciócsoportok által elfogadott projektek száma tengelyek szerinti bontásban,
h)
a támogatott együttműködési projekt típusa (térségek közötti, nemzetközi).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülő ügyfelek száma, neme, kora korcsoportonként, tengelyek és szektorok (magán,
állami) szerinti bontása,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
c)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
d)
az akciócsoporthoz tartozó települések összlakossága,
e)
a helyi akciócsoportok által elfogadott projektek száma tengelyek szerinti bontásban,
f)
a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi
tevékenység, megújuló energiatermelés vagy egyéb besorolás szerint),
g)
a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport,
munkavégzés helye szerinti bontásban),
h)
a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban),
i)
intézkedés típusa.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató
programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.)
VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
programban résztvevők száma (fő),
c)
a bemutató időtartama (nap, óra),
d)
tevékenység típusa,
e)
a bemutatóüzemi programokon részt vett személyek száma nemek, korcsoportok és tevékenységi szektorok
szerinti bontásban,
f)
a bemutató-üzemi tájékoztató programon való részvétel eredménye (tanúsítvány, bizonyítvány).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.)
VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
55.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akik az 1. célterület keretében nyertek támogatást,
illetve a 2. célterületen belül azoknak, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban
az értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági
termékek értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület,
a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
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e)
f)
g)

a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),
a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,
h)
a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,
i)
támogatott célterületek,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
k)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
l)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
55.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akik a 2. célterület keretében nyertek támogatást
és az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük
kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást
feldolgozó ügyfélként igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a támogatott tevékenység jellemző típusa (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés),
d)
a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,
e)
a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,
f)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege
beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,
g)
támogatott célterületek,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,
i)
az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,
j)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
56. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
támogatott erdőterület tulajdonosa,
b)
a támogatott erdőterület mérete saját tulajdonban lévő, illetve egyéb jogon használt terület szerinti
bontásban,
c)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
d)
a beavatkozás típusa a beavatkozások száma, az infrastruktúra, az érintett terület nagysága a támogatási
összeg, és az egyéb erdészeti megelőző beruházások alapján,
e)
megelőzés tűzvész ellen (ha),
f)
sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa,
g)
víznyerő medence kapacitása (m3),
h)
eltávolított tisztítási anyag mennyisége (m3),
i)
tűzpászták hossza és típusa/szélessége.
57. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
beruházás típusa,
c)
erdei létesítmények száma típusonként (db),
d)
erdei kilátó építésére vonatkozó adatok kilátótípusonként (db).
58. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.)
VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatott tevékenység típusa,
c)
szolgáltatást igénybevevők száma (fő),
d)
a támogatás révén internetet elérő népesség (fő).”
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A földművelésügyi miniszter 77/2015. (XII. 1.) FM rendelete
a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében 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. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
csekély összegű támogatás:
a)
általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti
támogatás;
b)
mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;
2.
egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;
3.
hitelprogram: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020;
4.
pénzügyi intézmény: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MFB Zrt.) honlapján közzétett, a hitelprogramhoz csatlakozott hitelintézet, valamint az MFB Zrt.;
5.
támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja szerinti érték;
6.
vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, 1. mellékletben
meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, a 2. mellékletben
meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként
folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram
keretében 2016. március 31-ig megkötött hitelszerződéssel rendelkezik.

2. A támogatás célja, mértéke és forrása
2. §

(1) E rendelet alapján a hitelprogram keretében 2016. március 31-ig megkötött hitelszerződéssel rendelkező
vállalkozások a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban 2015. április 30-át követően esedékes,
a (2) bekezdésben megjelölt költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosultak.
(2) A támogatás mértéke a hitelbírálati díj, a szerződéskötési díj, a közjegyzői díj, a fedezetek értékbecslési költsége,
a rendelkezésre tartási jutalék és a kezelési költség – általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási
joggal rendelkezők esetén nettó összegének, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén bruttó összegének
100%-a – azzal, hogy a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet. A hitelbírálati
díjjal, a szerződéskötési díjjal, a közjegyzői díjjal összefüggésben a hitel futamideje alatt csak egy alkalommal
felmerült költséggel összefüggésben igényelhető támogatás.
(3) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002
számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.
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3. A támogatásra jogosultak köre
3. §		
A támogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a kamattámogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;
b)
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feltételeknek,
bb)
nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, valamint
c)
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ca)
arról, hogy a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás mekkora
összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a kamattámogatási kérelem benyújtását
megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben,
cb)
arról, hogy megfelel a b) pontban foglalt feltételeknek,
cc)
a hitelkérelem beadásakor bejegyzett főtevékenységről és a hitelkérelemben hitelcélként megjelölt
tevékenységről és
d)
nyilatkozatban vállalja, hogy, ha a c) pont ca) alpontja alapján tett nyilatkozatban foglalt támogatási
adatokban változás következik be a kamattámogatási kérelem benyújtását követően – az eljárást lezáró
döntés közléséig – más általános csekély összegű támogatás igénybevétele miatt, úgy arról haladéktalanul,
de legfeljebb az adatváltozás bekövetkezésének napjától számított öt napon belül írásban tájékoztatja
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH).

4. A támogatás igénylése
4. §

(1) A vállalkozás a támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon évente
január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között az MVH-hoz nyújthatja be.
(2) A támogatási kérelemhez a vállalkozásnak csatolnia kell
a)
a támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát és a költségek, díjak megfizetését
igazoló bizonylatok másolatát, valamint
b)
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.
(3) A benyújtott számlák, számviteli bizonylatok esetében az ellenérték megfizetésének dátuma legfeljebb nyolc
hónappal lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási kérelem elbírálása
5. §

(1) Az MVH a támogatási kérelemről – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – döntést hoz, és
támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a vállalkozás részére.
(2) A támogatástartalom összegét a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap első napján érvényes,
az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.
(3) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatási döntés közlésétől számított tíz évig meg kell őrizni, és
a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére – a támogatási döntésben foglalt
adatokra kiterjedően – húsz munkanapon belül adatot kell szolgáltatni.

6. Egyéb rendelkezések
6. §

(1) Ha a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül
tájékoztatja az MVH-t.
(2) A hitel nem rendeltetésszerű felhasználása – a Törvény 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – intézkedésben való
jogosulatlan részvételnek minősül.
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7. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések
7. §

(1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.
(2) A csekély összegű támogatás megállapítása során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben
megállapított csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás
a)
olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedik;
b)
a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozásához;
c)
a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő
esetekben:
ca)
ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb)
ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
d)
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott
támogatásként, különösen az exportált mennyiségek finanszírozásához, az értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatásként;
e)
az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatásként;
f)
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító
járművek megvásárlásához nyújtott támogatásként;
g)
hitel vagy kezességvállalás formájában, ha a kedvezményezett
ga)
az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre
kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint
gb)
az a nagyvállalkozás, amely a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási
módjának módosításáról szóló, 2008/C 14/02 bizottsági közlemény alapján megállapított
B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(4) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatás
a)
olyan támogatásként, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre;
b)
a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott
támogatásként, különösen az exportált mennyiségek finanszírozásához, az értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatásként;
c)
az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatásként.

8. Támogatáshalmozódás
8. §

(1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás a csekély
összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható.
(2) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági
termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi
tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett
tagállam megfelelő eszközökkel – különösen a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése
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révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúraágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU
bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy
tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve,
hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – különösen a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek
megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) Az általános csekély összegű támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy
csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem
rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi
rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

9. Az általános csekély összegű támogatás
9. §		
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben megállapított csekély összegű
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

10. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás
10. §		
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt
felső határt.

11. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. Módosító rendelkezések
13. §

(1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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„j) bírálati díj: a hitelszerződés megkötésekor hatályos üzletszabályzat szerint a hitelintézetek által kártyadíj, bírálati
díj, illetve keretbeállítási jutalék jogcímen beszedett díjtétel.”
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz biztosított támogatások formái:)
„c) költségtámogatás.”
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatástartalom kiszámítása a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján történik azzal, hogy
a támogatástartalom forint összegének kiszámításánál az igénylés benyújtásának időpontjában érvényes adatokat
kell figyelembe venni, továbbá a (8a) bekezdés szerinti támogatás megállapításának időpontjában hatályos
hitelszerződés esetén kizárólag a támogatásnövekményt kell figyelembe venni.”
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. §-a a következő (8a)–(8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. mellékletében
meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
2. mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor
főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági
vállalkozás vonatkozásában és legfeljebb 2016. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződés esetén a támogatás
mértéke
a) a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes
futamidejére,
b) a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás
a kezességvállalás teljes idejére,
c) a 2015. május 1. és 2016. március 31. között (a határnapokat beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében
a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel
teljes futamidejére megfizetett bírálati díj és kezelési költség, valamint a szerződéskötési díj együttes összegének
100%-ára vonatkozó költségtámogatás,
d) a 2015. április 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetében a 2015. április 30-át követően esedékessé váló,
a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő
futamideje alatt esedékes bírálati díj és kezelési költség, valamint a különdíj, együttes összegének 100%-ára
vonatkozó költségtámogatás.
(8b) A (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA)
levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén
a költség bruttó összegére vonatkozik.
(8c) A (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt költségtámogatás esetén – a kezelési költségtámogatás kivételével –
a támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai
Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.”
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Igénylőlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet
igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]
„c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén a 2. §
(8a) bekezdés a) és b) pontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kezelési
költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ Zrt. részére nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást
kívánja igénybe venni;”
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MVH)
„d) kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról, valamint a költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást,”
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MVH a kamat-, kezelési költség és kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet
a hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére.
A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén a 2. §
(8a) bekezdés a) és b) pontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt
kezelési költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást az MVH a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján,
azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a mezőgazdasági vállalkozás részére.
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A 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén az MVH a kérelem
beérkezését követő hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”
(8) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén a 77/2015.
(XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően esedékessé vált, a hitelintézet által nem megelőlegezett kamat
és kezességi díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le bármely kamattámogatás
lehívási időpontban, de legfeljebb 2016. július 31-ig.
(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén a 77/2015.
(XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett kamat és
kezességi díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le az aktuális kamattámogatás,
illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban.
(1c) A hitelintézet legkésőbb a 2016. első negyedévi kamatfizetési időponttól és a 2016. évre esedékes kezességi
díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás
lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés a) és b) pontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés
c) és d) pontjában foglalt kezelési költségtámogatást.
(1d) A 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez
a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között az MVH által
rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be az MVH-hoz. A támogatási
kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák,
számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát.
Az MVH a támogatási kérelemről döntést hoz és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás
folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.”
(9) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1), (1a) és (1b) bekezdés szerinti támogatáslehívási kérelmek MVH-hoz történő beérkezésétől számított
tizenöt napon belül meghozott döntést követően az MVH haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó
kamat- és kezességi díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet részére. A hitelintézet
részére folyósított, a hitelintézet által nem megelőlegezett támogatásokat a hitelintézet nyolc napon belül átutalja
a mezőgazdasági vállalkozás fizetési számlájára.”
(10) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a)
2. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében az „A támogatás mértéke 2015. december 31. napjáig hatályba lépett
Folyószámlahitel-szerződés esetén” szövegrész helyébe az „A támogatás mértéke – kivéve a (8a) bekezdésben
foglalt eseteket –” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Igénylőlapot” szövegrész helyébe az „Igénylőlapot és
költségtámogatás iránti kérelmet” szöveg
lép.
14. §

(1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. igénylőlap: a kezességi díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem, ideértve a kedvezőtlen időjárással
érintett vállalkozás által benyújtott olyan kérelmet, amely egy korábban már megítélt kezességi díjtámogatás
növelésére vonatkozik;”
(2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ
Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő,
a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. mellékletében
meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, ugyanezen rendelet
2. mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor
főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki
a hitelprogram keretében 2016. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”
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(3) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet hatálya nem terjed ki az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókra.”
(4) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetén a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díj
vonatkozásában a támogatás mértéke a kezességi díj 100%-a.”
(5) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kedvezményezett a kezességi díjtámogatással csökkentett díjat a pénzügyi intézmény által meghatározott
módon, a pénzügyi intézményen keresztül fizeti meg a kezességvállaló intézmény részére. A kezességvállaló
intézmény a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás részére járó, a kezességvállaló intézmény által nem
megelőlegezett kezességi díjtámogatást legkésőbb 2016. március 31-ig átutalja a pénzügyi intézmény részére,
amely az összeg beérkezését követő nyolc napon belül jóváírja a kezességi díjtámogatást a kedvezőtlen időjárással
érintett vállalkozás fizetési számláján.”
(6) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kezességvállaló intézmény a kezességi díj kedvezményezett által meg nem fizetett, a kezességi díj
megelőlegezett részéről szóló támogatáslehívási kérelmet – kedvezményezettenként részletezve – a kezességi
díjtámogatásra vonatkozóan az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja
be az MVH-hoz. A kezességvállaló intézmény a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás részére járó,
a kezességvállaló intézmény által nem megelőlegezett, a pénzügyi intézménynek átutalt kezességi díjtámogatást is
jogosult lehívni az MVH-tól.”
(7) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésében a „legfeljebb 0,75%-a” szövegrész helyébe a „0,4%-a” szöveg
lép.
15. §

(1) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.;”
(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. §-a a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek
megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]
1. mellékletében meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, ugyanezen
rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor
főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki
a hitelprogram keretében 2016. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;
5b. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi
kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében kedvezőtlen
időjárással érintett vállalkozás által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó
kamattámogatási kérelem, amely legfeljebb a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és
a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”
(3) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„c) kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetén a kamattámogatás legfeljebb a hitelkamat 100%-a lehet.”
(4) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét,
a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú
kiegészítő kamattámogatási kérelmét 2016. március 31-ig egy alkalommal a pénzügyi intézményhez nyújthatja be.”
(5) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önálló kamattámogatási kérelemben, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelemben, és
a kiegészítő kamattámogatási kérelemben (a továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) százalékpontban
kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a vállalkozás
által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét és a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját,
amely valamely kamatidőszak első napja lehet, és amely nem lehet korábbi az önálló kamattámogatási kérelem
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vagy a kiegészítő kamattámogatási kérelem benyújtásának naptári negyedévét megelőző második naptári
negyedév első napjánál. Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti
kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2015. április 1.”
(6) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a)
4. § (2) bekezdés c) pontjában az „önálló kamattámogatási kérelem” szövegrész helyébe az „önálló
kamattámogatási kérelem és kiegészítő kamattámogatási kérelem” szöveg,
b)
7. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „önálló kamattámogatási kérelem” szövegrész helyébe az „önálló
kamattámogatási kérelem vagy kiegészítő kamattámogatási kérelem” szöveg
lép.
16. §

(1) Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 4. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.;”
(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi
kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében kedvezőtlen időjárással
érintett termelői szerveződés által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó
kamattámogatási kérelem, amely legfeljebb 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és
a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”
(3) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági
feltételeknek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.)
FM rendelet] 1. mellékletében meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy
fióktelepen, ugyanezen rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét
a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként
megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében 2016. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel
rendelkezik;”
(4) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„c) kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés esetén legfeljebb a hitelkamat 100%-a lehet.”
(5) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(A kamattámogatás igénybevételére az a termelői szerveződés jogosult, amely
nyilatkozik arról, hogy)
„bd) a hitelkérelem beadásakor bejegyzett főtevékenységről és a hitelkérelemben hitelcélként megjelölt
tevékenységről;”
(6) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet
az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon 2016. március 31-ig egy alkalommal
az MVH-hoz nyújthatja be.”
(7) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos
lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás
mértékét, valamint meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely
kamatidőszak első napja lehet azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén
a kamattámogatás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2015. április 1.”
(8) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatáslehívási kérelem legfeljebb a támogatáslehívási kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző két naptári negyedévben megfizetett kamatok vonatkozásában nyújtható be azzal, hogy
a kamattámogatási kérelem jóváhagyásának naptári negyedévét követő hónapban benyújtott támogatáslehívási
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kérelemben a kamattámogatási kérelem beadásának naptári negyedévében és az azt közvetlenül megelőző
két naptári negyedévben megfizetett kamatok vonatkozásában járó kamattámogatás is igényelhető. 100%-os
kamattámogatás csak a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések vonatkozásában igényelhető.”
(9) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § a) pont nyitó szövegrészében a „kamattámogatási kérelem benyújtásának
időpontjában” szövegrész helyébe a „kamattámogatási kérelem, kiegészítő kamattámogatási kérelem
(a továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) benyújtásának időpontjában” szöveg lép.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez
Kamat-, kezességi díj-, és költségmentességben részesülő települések listája
1. Bács-Kiskun megye
Bátya
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Érsekhalma
Foktő
Géderlak
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kalocsa
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Nemesnádudvar
Ordas
Orgovány
Páhi
Pirtó
Soltvadkert
Szakmár
Szank
Tázlár
Újtelek
Uszód
Városföld

23104

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 186. szám

2. Baranya megye
Gödre
Kisharsány
Kökény
Merenye
Mindszentgodisa
Nagyharsány
Nagytótfalu
Pécs
Pogány
Tótszentgyörgy
Zádor
3. Békés megye
Békéssámson
Biharugra
Csabaszabadi
Ecsegfalva
Körösladány
Medgyesbodzás
Örménykút
Újkígyós
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Cserépfalu
Keresztéte
Mályi
Megyaszó
Nyékládháza
Tállya
Zemplénagárd
5. Budapest
Budapest XVII. kerület
6. Csongrád megye
Algyő
Baks
Csanádpalota
Csengele
Derekegyház
Fábiánsebestyén
Földeák
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Maroslele
Nagymágocs
Ópusztaszer
Pusztaszer
Szegvár
Székkutas
Szentes
Tömörkény
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7. Fejér megye
Mány
Székesfehérvár
Zichyújfalu
8. Hajdú-Bihar megye
Debrecen
Derecske
Hajdúböszörmény
Hajdúszoboszló
Létavértes
Nagyhegyes
9. Heves megye
Ecséd
Egerszólát
Feldebrő
Heves
Kerecsend
Recsk
Verpelét
10. Jász-Nagykun-Szolnok megye
Berekfürdő
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászszentandrás
Karcag
Kengyel
Kétpó
Kuncsorba
Kunmadaras
Mezőtúr
Szászberek
Túrkeve
11. Komárom-Esztergom megye
Bakonyszombathely
12. Nógrád megye
Hugyag
Szécsény
13. Pest megye
Abony
Cegléd
Inárcs
Kőröstetétlen
Majosháza
Nagykőrös
Ócsa
Pécel
Szob
Törtel
Zsámbék
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14. Somogy megye
Balatonlelle
Bodrog
Csombárd
Csököly
Darány
Gige
Istvándi
Jákó
Kaposvár
Kastélyosdombó
Látrány
Lengyeltóti
Mezőcsokonya
Orci
Rinyakovácsi
Somogyjád
Szőlősgyörök
Zimány
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Balkány
Botpalád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Győrtelek
Hodász
Ibrány
Jánkmajtis
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisvarsány
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kölcse
Lónya
Mátészalka
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhalász
Nagyhódos
Nemesborzova
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Nyírbéltek
Nyírcsaholy
Ópályi
Rozsály
Sonkád
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosszeg
Szatmárcseke
Terem
Tiszabecs
Tiszabezdéd
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Ura
Vámosoroszi
Zajta
16. Tolna megye
Dunaföldvár
Gyönk
Kajdacs
Kölesd
Medina
Miszla
Nagydorog
Nagyszékely
Paks
Pusztahencse
Regöly
Sárszentlőrinc
Szakály
Tengelic
Udvari
Újireg
17. Vas megye
Bük
Csepreg
Meszlen
Narda
Pornóapáti
Sajtoskál
18. Zala megye
Nagypáli
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2. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez
A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’ 08) szerint a kamat-,
kezességi díj-, és költségmentességben részesülő tevékenységek listája
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0114 Cukornádtermesztés
0115 Dohánytermesztés
0116 Rostnövénytermesztés
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0121 Szőlőtermesztés
0122 Trópusi gyümölcs termesztése
0123 Citrusféle termesztése
0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0127 Italgyártási növény termesztése
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0150 Vegyes gazdálkodás

A földművelésügyi miniszter 78/2015. (XII. 1.) FM rendelete
a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet módosításáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Védetté nyilvánítom Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Abaújkér 070/20−39 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) földrészleteket, valamint
a Gibárt 024 hrsz.-ú földrészletből a 6,9982 hektár kiterjedésű b alrészletet. A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület
kiterjedése 69,7 hektár.”
2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.”
3. §		
Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.
4. §		
Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdése.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 78/2015. (XII. 1.) FM rendelethez
„1. melléklet a 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelethez

A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A terület természeti, táji és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése, fenntartása.
1.2. A természetes szerkezetű és fajösszetételű, agresszíven terjeszkedő idegenhonos fajoktól mentes gyep
és a hozzá kapcsolódó állatvilág megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a kisemlősökre (pl. ürge /
Spermophilus citellus/).
1.3. A területen fészkelő, valamint a vonulási időszakban megpihenő és táplálkozó madarak életfeltételeinek
megőrzése, fenntartása.
1.4. A terület természeti és táji értékeinek feltárására és fenntartására irányuló tudományos igényű kutatások
természeti feltételeinek biztosítása.
1.5. A terület természeti és táji értékeinek élményszerű bemutatásához, a természetvédelmi szemlélet
erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A gyepes élőhelyek változatosságának biztosítása érdekében a hagyományos legeltetéses gyepgazdálkodás
visszaállítása.
2.2. Amennyiben a legeltetés feltételei nem biztosíthatók, kaszálással történő természetkímélő gyepgazdálkodás,
-fenntartás.
2.3. A gyomos területeken (volt itatók, kutak, delelő területek környékén) aktív természetvédelmi kezelés
rendszeres szárzúzással, majd a gyommentesített gyep rendszeres kaszálásával.
2.4. A tájképi adottságok, értékek sérülésével járó tevékenységek korlátozása.
2.5. A terület botanikai és zoológiai értékeinek feltárása, természetvédelmi helyzetük folyamatos figyelemmel
kísérése és dokumentálása különös tekintettel a védett fajokra, valamint a közösségi jelentőségű
madárfajokra.
2.6. A terület természeti és táji értékeinek ismeretterjesztési célú és esztétikai élményt nyújtó bemutatása
az élővilág zavartalanságának biztosítása mellett.
2.7. A terület természetes állapotára jellemző vízháztartási viszonyainak fenntartásán keresztül a természetes
életközösség ökológiai vízigényének biztosítása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1.
Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.1.1.
Csak az ökológiai vízigény biztosításához szükséges mennyiségen felüli vízmennyiség
vezethető el a területről. A terület lecsapolása tilos.
3.1.2.
Fajok védelme
3.1.2.1.
A területen élő és táplálkozó védett fajok megőrzéséről a gyepes élőhelyek fenntartásával
kell gondoskodni.
3.1.2.2.
A természetvédelmi kezelési tevékenységek és a gyepgazdálkodás során a fészkelés
zavartalanságát biztosítani kell, különös tekintettel a fokozottan védett madárfajokra.
A rendelkezéssel érintett területrészek elhelyezkedéséről a működési területével
érintett, természetvédelmi kezelésért felelős nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban:
igazgatóság) tájékoztatja a tulajdonost, földhasználót.
3.1.2.3.
A terület déli részén található középfeszültségű elektromosáram-szállító vezetéket
madárvédelmi szempontból biztonságossá kell tenni.
3.1.3.
Táj- és kultúrtörténeti értékek
3.1.3.1.
A területen található gémeskutat meg kell őrizni.
3.1.3.2.
A terület tájképi adottságainak megváltozásával, a tájképi értékek sérülésével járó vagy
azt eredményező tevékenység tilos.
3.1.4.
Látogatás
3.1.4.1.
A terület idegenforgalmi, üdülési és rekreációs célokat nem szolgál, ilyen jellegű fejlesztés
(pl. turistaút, pihenő, madármegfigyelő hely kiépítése) csak a szakszerű természetvédelmi
bemutatáshoz feltétlenül szükséges mértékben lehetséges.
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3.1.5.

3.2.

Oktatás és bemutatás
3.1.5.1.
A terület oktatási és bemutatási célú hasznosítása egyidejűleg egy, legfeljebb 25 fős
iskolai vagy szakmai csoport esetén lehetséges.
3.1.6.
Kutatás, vizsgálatok
3.1.6.1.
A területen kutatási tevékenység csak az igazgatósággal előzetesen egyeztetett kutatási
terv alapján engedélyezhető.
3.1.6.2.
Amennyiben a kutatás az igazgatóság megbízásából, vagy az igazgatósággal kötött
együttműködési megállapodás keretében történik, nem szükséges a 3.1.6.1. pont szerinti
előzetes egyeztetés, továbbá a jogszabályban előírt engedély beszerzése.
3.1.7.
Terület- és földhasználat
3.1.7.1.
A terület jellegének, a területhasználat módjának megváltoztatása – ideértve
a nyomvonalas létesítményeket, mély- és magasépítési tevékenységeket – kizárólag
az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében vagy
azokkal összhangban engedélyezhető.
3.1.7.2.
Művelési ág váltás tilos.
3.1.7.3.
A területen vadászati és vadgazdálkodási létesítmény elhelyezése tilos, kivéve
az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében
ideiglenesen kihelyezett csapdát, befogót és hordozható lest. A vad etetése tilos.
A területen alkalmazható vadászati módok: cserkelés, hajtóvadászat, terelővadászat,
lesvadászat.
3.1.7.4.
Mesterséges vadkibocsátás, zárttéri vadtartás tilos.
3.1.8.
Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.8.1.
Az oktatási és bemutatási célú hasznosítással összhangban az igazgatóság a tulajdonos
hozzájárulása esetén gondoskodik a terület és a környék táji, természeti és kultúrtörténeti
értékeinek megismertetését szolgáló információs táblák kihelyezéséről.
Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1.
Gyepek kezelése
3.2.1.1.
Legeltetéses gyepgazdálkodás esetén a terület szarvasmarhával és juhval legeltethető
legfeljebb 1 számosállat/ha sűrűséggel. Az itató kutak, delelő helyek környékét
rendszeres kaszálással kell gyommentesen tartani.
3.2.1.2.
Engedélyezett kaszálásos gyepgazdálkodás esetén a tervezett kaszálási tevékenységet
– legkésőbb annak megkezdése előtt 5 nappal – be kell jelenteni az igazgatóságnak.
A bejelentést követően a kaszálások pontos helyét és időpontját a területen élő védett
és fokozottan védett fajok (pl. ürge, haris) életmenetére tekintettel a 3.1.2.2. pont
figyelembevételével, az igazgatósággal egyeztetve kell meghatározni.
3.2.1.3.
Az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajokat mechanikus módszerekkel vissza
kell szorítani, terjedésüket meg kell akadályozni.
3.2.1.4.
A gyepterületen, különös tekintettel a szikes legelőre vissza kell szorítani a cserjésedést.
3.2.1.5.
A gyep égetése tilos.
3.2.1.6.
Fakitermelés jellegű kezelési tevékenységek (fakivágás, a faanyag mozgatása és
felkészítése, cserjeirtás) csak vegetációs időszakon kívül, a téli időszakban (december
1. és február 28. között), fagyott talajviszonyok mellett, az igazgatósággal előzetesen
egyeztetve végezhetők.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelete
a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói
vizsgálat részletes szabályairól
A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a közlekedésbiztonsági szervre,
b)
a polgári légijármű üzemben tartójára,
c)
a közös felhasználású repülőtér katonai üzembentartójának kivételével a nyilvános repülőtér
üzembentartójára és a polgári célú nem nyilvános repülőtér üzembentartójára, valamint
d)
a polgári légiforgalmi szolgálatra
terjed ki.

2. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata
2. §		
A közlekedésbiztonsági szerv a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események
szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Kbvt.) meghatározott közlekedési
balesetekre és egyéb közlekedési eseményekre vonatkozó bejelentéseket, továbbá a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelező és önkéntes bejelentéseket a baleseti ügyeleti szolgálata
útján fogadja.

3. Üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat
3. §

(1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 65/A. § (3a) bekezdése szerinti, a polgári
repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint
a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/35/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 216/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet) II. MELLÉKLETÉBEN meghatározott légijármű esetén üzembentartói baleseti ügyeleti
szolgálatot az üzemben tartónak működtetnie kell:
a)
az üzemben tartásában lévő légijármű repülésének tartama alatt, illetve ejtőernyős ugrás esetén mindaddig,
amíg az ejtőernyős földet nem ér és
b)
légiközlekedési baleset vagy repülőesemény bekövetkezése esetén mindaddig, amíg az üzemben tartó
részéről szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések a mentés és megsegítés érdekében megtörténnek.
(2) Az üzemben tartónak az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat ellátása érdekében ki kell jelölnie legalább egy
személyt, aki a 376/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott eseményekről
szóló bejelentéseket fogadják, és a szükségessé váló halaszthatatlan intézkedéseket megteszik.
(3) Az ügyeleti szolgálatot ellátó személy rendelkezésére kell állnia:
a)
az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat feladatai leírásának,
b)
a légiközlekedési jogszabályoknak,
c)
a szakmai vizsgálatot lefolytató vizsgálóbizottság munkájába bevonható személyek névsorát és értesítési
címét, telefonszámát, továbbá a közlekedésbiztonsági szerv, a hatóságok és más intézkedésre, döntésre
jogosultak értesítési címét és telefonszámát tartalmazó ügyeleti listának,
d)
a nyilvános távbeszélő hálózatra csatlakoztatott megfelelő hírközlő eszköznek.

4. §

(1) Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat feladatait és ellátásának rendjét a szolgálatot fenntartó szerv vezetője
a közlekedésbiztonsági szervvel egyeztetett szabályzatban állapítja meg.
(2) Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatot ellátó személy a légiközlekedési balesetről, vagy a repülőeseményről
szóló bejelentés vételét követően köteles információt beszerezni az esemény körülményeiről, a helyszín
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biztosításával kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a helyszín biztosításának hiányában megtenni a szükséges
intézkedéseket.
(3) Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatnak nyilvántartást kell vezetnie a beérkezett bejelentésekről.

4. Üzembentartói repülésbiztonsági szolgálat
5. §

(1) Az Lt. 65/A. § (3) bekezdése szerinti repülésbiztonsági szolgálat
a)
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. MELLÉKLETÉBEN meghatározott légijármű esetén
a közlekedésbiztonsági szerv felhívására lefolytatja az üzembentartói vizsgálatot,
b)
kezeli az üzemben tartónak címzett biztonsági ajánlásokat,
c)
ellenőrzi a légiközlekedés szabályainak betartását az üzemben tartó hatáskörében,
d)
ellenőrzi a légiközlekedési hatósági határozatok végrehajtását az üzemben tartó hatáskörében,
e)
folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli az üzemben tartó repülésbiztonsági helyzetét,
f)
a 376/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott események
tapasztalatai alapján megelőző intézkedéseket kezdeményez,
g)
kapcsolatot tart a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények kapcsán eljárást folytató szervekkel.
(2) A repülésbiztonsági szolgálat negyedéves és éves – a közlekedésbiztonsági szervvel egyeztetett formai és tartalmi
követelményeknek megfelelő – repülésbiztonsági tájékoztatót készít, amelyet a közlekedésbiztonsági szerv részére
megküld a tárgyidőszakot követő 30 napon belül. A repülésbiztonsági tájékoztató a tárgyidőszakra vonatkozó
beérkezett és nyilvántartásba vett bejelentéseket és a repülési mutatókat is tartalmazza.
(3) A repülésbiztonsági szolgálat vezetőjének és tagjainak meg kell felelniük a 9. §-ban meghatározott
követelményeknek. A repülésbiztonsági szolgálat tagjai esetében el lehet tekinteni a közlekedésbiztonsági
szerv vagy polgári oktatási intézmény által szervezett légiközlekedési balesetvizsgáló tanfolyam elvégzésének
igazolásától, amennyiben a személy légiközlekedési szakterületen legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

6. §		
A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. MELLÉKLETÉBEN meghatározott légijármű üzemben
tartója, a légiközlekedési balesetek és repülőesemények következményeinek megelőzésére a légiközlekedési
hatósággal egyeztetett intézkedési tervet készít annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő légijárművekkel
kapcsolatban, vagy a bekövetkezett légiközlekedési baleset vagy repülőesemény esetén a személyek élete, testi
épségének megóvása, valamint a következmények enyhítése, felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket
haladéktalanul megtehessék.

5. A szakmai vizsgálat lefolytatása
7. §		
A szakmai vizsgálatra a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján
aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló törvény Mellékletében lévő 13. Függelékben
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
8. §

(1) A vizsgálóbizottság vezetőjének feladata:
a)
a szakmai vizsgálat irányítása,
b)
zárójelentés-tervezet és zárójelentés előterjesztése a közlekedésbiztonsági szerv részére.
(2) A vizsgálóbizottság vezetője dönt az esemény okának megállapításához vagy a megállapítások bizonyításához
nélkülözhetetlen, a helyszínen vagy a helyszíni vizsgálat idején el nem végezhető további vizsgálatokról, ellenőrző
mérésekről, amelyeket a szakmai vizsgálat során alkalmas műhelyben, laboratóriumban, megfelelő eszközökkel kell
elvégezni.
(3) A Kbvt. 15. § (10) bekezdésében meghatározott szervezet vagy személy köteles a (2) bekezdésben meghatározott
vizsgálatok elvégzéséhez és a bizonyítási vizsgálathoz szükséges észszerű feltételeket térítésmentesen biztosítani.
(4) A szakmai vizsgálat során, amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a körülmények tisztázása vagy
a bizonyítás indokolja, a helyreállítást követően a szakmai vizsgálat vezetőjének döntése alapján – az esemény
jellemzőit a szükséges és lehetséges mértékig rekonstruáló – bizonyítási vizsgálatot lehet tartani. A helyszíni
bizonyítási vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) A vizsgálóbizottság tagja, munkáját a vizsgálóbizottság vezetőjének iránymutatása alapján végzi.
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(6) A közlekedésbiztonsági szerv gondoskodik a vizsgálóbizottság kormánytisztviselő tagjai Kbvt. 13. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott képesítésének 5 évenkénti megújításáról és a nemzetközi előírásoknak megfelelő
képzéséről.
9. §		
A vizsgálóbizottság nem kormánytisztviselő tagjának rendelkeznie kell a közlekedésbiztonsági szervnél vagy
polgári oktatási intézményben elvégzett légiközlekedési balesetvizsgáló tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással és
a szakmai vizsgálati feladatok ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel, valamint légiközlekedési szakterületen
legalább 5 év szakmai gyakorlattal.

6. Az üzembentartói vizsgálat lefolytatása
10. §

(1) Az üzembentartói vizsgálatot a közlekedésbiztonsági szerv felhívása alapján haladéktalanul meg kell kezdeni és
a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni.
(2) Az üzembentartói vizsgálat esetén a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza
a helyszín vázlatát, leírását, a helyszínről készített fénykép- és videofelvételeket, továbbá a begyűjtött
dokumentumok és anyagok listáját.
(3) Amennyiben az üzembentartói vizsgálat folytatása során olyan tény merül fel, amellyel kapcsolatos vizsgálat
az üzembentartói vizsgálatot folytató jogosultságait vagy lehetőségeit meghaladja, az üzembentartói vizsgálatot
folytató ennek tényét haladéktalanul jelzi a közlekedésbiztonsági szervnek.
(4) A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói vizsgálatot a vizsgálat bármely szakaszában a saját hatáskörébe
vonhatja.
(5) Az üzembentartói vizsgálatot végző legkésőbb a kivizsgálásra történő felhívást követő nyolcadik munkanapon
köteles előzetes írásbeli tájékoztatást adni a közlekedésbiztonsági szervnek a közlekedésbiztonsági szerv által
meghatározott formában és adattartalommal a repülőesemény feltételezett okáról, a kivizsgálás előrehaladtáról és
tervezett irányáról.
(6) A vizsgálatot – ha annak elháríthatatlan akadálya nincs – legkésőbb az üzembentartói hatáskörbe utalást követő
hatvanadik napon jelentéssel kell lezárni. A jelentés az érintettek személyes adatait személyazonosításra alkalmas
módon nem tartalmazhatja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott jelentést meg kell küldeni:
a)
a közlekedésbiztonsági szervnek papír alapon és elektronikus úton is,
b)
az üzemben tartónak,
c)
a repülőeseményben érintett szakszemélyzetnek,
d)
a légiközlekedési hatóságnak, vagy, amennyiben állami légijármű is érintett, a katonai légügyi hatóságnak,
e)
a biztonsági ajánlások címzettjeinek.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott jelentés tartalmi és formai követelményeire a 7. §-ban foglaltakat megfelelően
kell alkalmazni. A vizsgálatot lezáró jelentés – ha annak jellege indokolja – a közlekedésbiztonsági szervvel
egyeztetett egyszerűsített formában is elkészíthető. A jelentést az üzembentartói vizsgálatot lefolytató vizsgáló vagy
vizsgálók írják alá, és a repülésbiztonsági szervezet vezetője vagy – amennyiben az üzemben tartó ilyen szervezettel
nem rendelkezik – annak a szervezetnek a vezetője küldi meg, amelyhez az üzemben tartó az üzembentartói
vizsgálat elvégzése érdekében csatlakozott.
(9) A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói jelentést tudomásul veszi, vagy – amennyiben az üzembentartói
jelentés nem felel meg a (6) és (8) bekezdésben foglaltaknak, vagy a repülőesemény kapcsán felmerült további
szakmai kérdések tisztázása szükséges – kiegészítésre visszaküldi. A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói
vizsgálati jelentést kiegészítheti a rendelkezésére álló adatok, vizsgálati eredmények alapján, ahhoz biztonsági
ajánlást vagy ajánlásokat tehet.
(10) A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói jelentést vagy annak kivonatát a légiközlekedés biztonságának
javítása érdekében honlapján közzéteheti.
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7. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a)
a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légiközlekedési
események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról szóló, 2015. június 29-i 2015/1018/EU
bizottsági végrehajtási rendelet.
13. §		
Hatályát veszti a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai
vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5039/2015/5. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5039/2015/5.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Balogh Zsolt előadó bíró; Dr. Kalas Tibor bíró
Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (Budapest, Eötvös utca 3.)
Az érintett önkormányzat képviselője: dr. Hózsa István jogtanácsos
Az ügy tárgya: építményadó
Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendelete 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig
hatályban volt 4. § (4) bekezdés a) pontjának „bejelentett állandó lakosként” szövegrésze, valamint a 2009.
január 1-jétől 2011. december 31-éig hatályban volt 4. § (4) bekezdésének „bejelentett állandó lakosként”
szövegrésze törvényellenes volt;
–
megállapítja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendelete 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig
hatályban volt 4. § (4) bekezdés a) pontjának „bejelentett állandó lakosként” szövegrésze, valamint
a 2009. január 1-jétől 2011. december 31-éig hatályban volt 4. § (4) bekezdésének „bejelentett állandó
lakosként” szövegrésze nem alkalmazható a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó
5.K.32.581/2014/10. számú ügyben, valamint valamennyi, a törvényellenesség megállapítása időpontjában
valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó 5.K.32.581/2014/10. számú ügy alapjául szolgáló
tényállás szerint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Jegyzője mint elsőfokú adóhatóság a 2008–2012. évekre
vonatkozóan az építményadó adónemet érintően utólagos ellenőrzést folytatott felperesnél. Ennek eredményeként
a 2013. november 20-án kelt határozatában a felperest 606 130 forint adóhiánynak minősülő adókülönbözet,
303 065 forint adóbírság és 189 124 forint késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte. A fellebbezés folytán eljárt
alperes a 2014. április 14-én kelt határozatával az elsőfokú határozatot a 2008–2011. adóévek vonatkozásában
helybenhagyta, a 2012. év vonatkozásában az elsőfokú határozatot megsemmisítette és e körben az elsőfokú
hatóságot új eljárásra utasította. Indokolásában a másodfokú hatóság kiemelte, hogy az érintett ingatlant felperes
három gyermeke az egyetemi éveik alatt életvitelszerűen lakásként használta, ugyanakkor a lakcímnyilvántartás
szerint egyik gyermeknek sem a terézvárosi ingatlan volt a bejelentett lakcíme, illetve tartózkodási helye. A hatóság
megállapította, hogy miután 2008–2011. években az érintett ingatlanban állandó lakosként bejelentve nem
éltek, az elsőfokú hatóság jogszerűen jutott arra a következtetésre, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendelete (a továbbiakban:
Ör.) 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig hatályban volt 4. § (4) bekezdés a) pontjában és 2009. január 1-jétől
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2011. december 31-éig hatályban volt 4. § (4) bekezdésben írt mentességi feltétel nem teljesült. A vonatkozó
szabályozás a 2012. évre vonatkozóan már nem keletkeztet állandó lakosként bejelentési kötelezettséget, ezért
került sor a 2012-re vonatkozó megállapítások megsemmisítésére.
[2] A felperes a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. Az ügyben eljárt Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: indítványozó) előtt folyó 5.K.32.581/2014/10. számú per
tárgyalását a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/C. § (2) bekezdése alapján felfüggesztette és
a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult az Ör. jelölt rendelkezései törvényességi vizsgálatát kezdeményezve.
Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[3] Az indítványozó szerint az Ör. 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig hatályban volt 4. § (4) bekezdés
a) pontjának „bejelentett állandó lakosként” szövegfordulata és 2009. január 1-jétől 2011. december 31-éig
hatályban volt 4. § (4) bekezdésének „bejelentett állandó lakosként” szövegfordulata a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. § d) pontjával nincs összhangban, mert az ott meghatározott
mentességek és kedvezmények körét olyan okkal – az állandó lakosként történő bejelentkezéssel – bővítette ki,
amelyet a Helyi adó tv. nem tesz lehetővé.
[4] Az indítványozó hivatkozott a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2012/8. és Köf.5076/2012/4. számú
határozataira, és kiemelte, hogy a vizsgálni kért Ör. alapján az ingatlan életvitelszerű használata nem eredményez
adómentességet, ezzel szemben önmagában egy igazgatási aktus, a bejelentkezés igen. Ez a szabályozás a Helyi
adó tv. 6. § d) pontjába ütközik, az e törvényhely által meg nem engedhető többletfeltételt határoz meg.
[5] A fentiekre tekintettel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
48. § (3) bekezdése alapján kezdeményezte az Ör. jelölt rendelkezései törvényellenességének a megállapítását és
a perbeli alkalmazási tilalom kimondását.
[6] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján felhívta az érintett önkormányzatot az üggyel kapcsolatos
állásfoglalása beszerzése céljából. Az érintett önkormányzat előadta, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint
az önkormányzatok széleskörű döntési szabadsággal rendelkeznek a helyi adók körében az adómentességek,
adókedvezmények meghatározására, az önkormányzat e szabadságával élt az Ör. vizsgálni kért rendelkezései
megalkotása során. Előadta, hogy a Helyi adó tv. 6. § d) pontja 2008. január 1. és 2008. december 31. között
úgy rendelkezett, hogy önkormányzat jogosult arra, hogy „az e törvény második részében meghatározott
mentességeket további mentességekkel, illetőleg kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse”. 2009.
január 1-jétől – a 2007. évi CXXVI. törvény 132. §-a általi módosítástól – rendelkezik a Helyi adó tv. 6. § d) pontja
akként, hogy „az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további
mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak
számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló
jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel
kibővítse.” A módosítás vonatkozó indokolása szerint az önkormányzat rendeletalkotási mozgásterét a Helyi adó tv.
6. § d) pontjának újonnan megállapított szövege nem szűkítette. Ez a szöveg csupán egy példálózó felsorolás,
amelyet az érintett önkormányzat kibővíthet.
[7] Kifejtette továbbá, hogy nem az önkormányzat köti igazgatási aktushoz (a bejelentkezéshez) a mentesülést, hanem
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
26. § (1) bekezdése. E szabály bejelentési kötelezettséget fogalmaz meg.
[8] Az érintett önkormányzat kifejtette azt is, hogy a terézvárosi ingatlanok jelentős hányadát a tulajdonosok nem
lakhatás, hanem befektetési és egyéb jövedelemszerző tevékenység céljából vásárolják, az állandó lakcím épp az ott
lakás és az egyéb használat között tesz különbséget. Az állandó bejelentkezés összefüggésben van az önkormányzat
állami finanszírozásával is, a település megtartó képességének az erősítését a Köf.5053/2014/3. számú határozat is
elismerte e körben.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[9] Jelen ügyben megállapítható, hogy az Ör. jelenleg hatályos szövege már nem tartalmazza a vizsgálni kért
szövegrészt, az Ör. vonatkozó hatályos szabályát az Ör. 4. § (5) bekezdése rögzíti, amely szerint: „E rendelet alapján
mentes az adó alól – a Helyi adó tv. 52. § 26. pont szerinti vállalkozó tulajdonát képező, üzleti célt szolgáló épület,
épületrész kivételével – valamennyi, kizárólag saját ott lakás céljára szolgáló ingatlan, melyet a tulajdonos,
a vagyoni értékű jog jogosultja, illetve azoknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója tényszerűen bizonyíthatóan,
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életvitelszerűen otthonául használ.” Az Ör. vizsgálni kért szövegrésze tehát már hatályát vesztett rendelkezés.
Ugyanakkor a Kúria jelen ügyben a Bszi. 48. § (3) bekezdése szerinti konkrét normakontroll – bírói kezdeményezés –
hatáskörben jár el, és e hatáskörben a Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja és 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján
hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet, önkormányzati rendeleti rendelkezés is vizsgálandó. Ennek
oka, hogy a már hatályon kívül helyezett szabályt a konkrét ügyben még alkalmazni kell. Erre tekintettel a Kúria
az érdemi vizsgálatot lefolytatta.
Az Ör. 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig hatályban volt 4. § (4) bekezdés a) pontjában és 2009. január
1-jétől 2011. december 31-éig hatályban volt 4. § (4) bekezdésben írt mentességi feltétel az indítvány szerint
a következőképpen szólt: „mentes az adó alól – a Helyi adó tv. 52. § 26. pont szerinti vállalkozó tulajdonát képező,
üzleti célt szolgáló épület, épületrész kivételével – valamennyi lakás céljára szolgáló ingatlan, melyet bejelentett
állandó lakosként a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja, illetve azoknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
lakja, ha a magánszemély tulajdonosa nem gazdasági tevékenység vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység
céljára használja az ingatlant, vagy nem adja bérbe”.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa következetes gyakorlatot folytat a vagyoni típusú helyi adókkal összefüggésben.
Eszerint az építményadó kivetésekor – a telekadóhoz hasonlóan – a szabályozásnak meg kell felelnie az arányos
közteherviselés elvének, így az adó alapja minden adóalany esetében az ingatlantulajdon, tartalma pedig
elsődlegesen a vagyontömeg értékéhez igazodik.
A Helyi adó tv. 6. § c) pontja „az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodó” fordulatának értelmezése kapcsán
a Kúria megállapította, hogy ez a Helyi adó tv. jogegyenlőségi szabálya: az önkormányzati jogalkotó a rendelet
hatálya alá tartozó valamennyi adóalany esetében a kötelezettség mértékét a vagyontömegben megtestesülő
értékhez kötheti.
E megállapítás fényében a Kúria a Köf.5017/2012., illetve a Köf.5076/2012. számú és Köf.5025/2014/4. határozataiban
azt vizsgálta, hogy támaszthat-e a helyi önkormányzat olyan többletfeltételt az adókötelezettség alóli
mentesüléshez, amely nem áll összefüggésben az adó alapját képező vagyonnal.
A Helyi adó tv. 6. § d) pontjának értelmezése körében a Kúria megállapította, hogy a törvényi rendelkezés szélesre
nyitja ugyan a helyi jogalkotó jogkörét, ám az építményadó esetében a mentesség a lehetséges adótárgyak közül
elsődlegesen a lakásingatlanokat érinti, azon belül pedig a lakhatás – a tényszerű, életvitelszerű lakás – biztonságát
helyezi előtérbe.
Értelmezve tehát a Helyi adó tv. 6. § c) és d) pontjait a Kúria megállapította, hogy az építményadó esetében
az érintett önkormányzat nincs tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesülő jogegyenlőségre
[a Helyi adó tv. 6. § c) pontjára] és a Helyi adó tv. mentességekre vonatkozó, a lakhatás biztonságát különösen
preferáló rendelkezésére [Helyi adó tv. 6. § d) pont] akkor, ha a vagyontömeg értékében megtestesülő teherbíró
képességen túli, a tényleges lakhatáshoz nem kapcsolódó szempontokat is értékel. Másképpen megfogalmazva:
az adókötelezettség alóli mentesülés nem lehet az adóalany igazgatási jellegű nyilvántartásának függvénye.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának visszatérő megállapítása szerint „Vagyoni típusú adók, így az építményadó
esetében az érintett önkormányzat nincs tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesítendő
jogegyenlőségre akkor, ha a vagyontömeg értékén és az adóalany teherbíró képességén túli szempontokat is
értékel, így az adófizetési kötelezettséget az adóalany igazgatási szempontú lakhatásától teszi függővé.” (lásd:
5076/2012/4. számú határozatot)
A Kúria nem látott indokot arra, hogy a fentiekben ismertetett gyakorlatától a jelen eljárásában eltérjen. Jelen
eljárásban is a bejelentett állandó lakcímhez köti az Ör. vizsgált rendelkezése az építményadó alóli mentesülést,
ugyan úgy, mint a fent jelölt korábbi ügyekben, így a törvényellenesség ezen az ágon jelen ügyben is fennáll.
A Kúria hangsúlyozza: jogszerű és nem kifogásolható az a jogalkotói szándék, amely a mentesség szabályozásakor
figyelemmel van a tényleges, életvitelszerű lakáshasználat tényére (ahogy ezt az Ör. jelenleg hatályos 4. §
(5) bekezdése teszi). Ugyanakkor a támadott szabályozás értelmében az életvitelszerű lakáshasználat tényét az Ör.
vizsgált korábbi szövege a bejelentkezés igazgatási aktusához köti, amely többletfeltétel a Helyi adó tv. mentességi
keretszabályaihoz képest: az adóalany nem csak azt köteles igazolni, hogy az adótárgy a tulajdonát képező, lakhatás
céljait szolgáló ingatlan, amelyben életvitelszerűen tartózkodnak, hanem azt is, hogy oda az adóalany igazgatásilag
bejelentkezett. Az adófizetési kötelezettség alapja tehát nem csak az ingatlan értékéhez, hanem ahhoz nem
kapcsolódó igazgatási aktus függvénye is. Ezáltal váltak az indítványozó által vizsgálni kért Ör.-beli rendelkezések
törvényellenessé, a Helyi adó tv. 6. § c) és d) pontjaival ellentétessé.
Az indítványozó hivatkozott arra is, hogy a Helyi adó tv. 6. § d) pontja a peres ügy tárgyát képező 2008. adóévre még
nem sorolta fel példálózóan az adómentesség és adókedvezmény lehetséges eseteit, csupán akként rendelkezett,
hogy az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy „az e törvény második részében meghatározott
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mentességeket további mentességekkel, illetőleg kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse.” A Kúria
ezzel összefüggésben a következőkre utal: Az Alkotmánybíróság az 55/2008. (IV. 24.) AB határozatában vizsgált
állandó bejelentett lakosként az építményadó alól menetességet adó önkormányzati rendeleti szabályt a Helyi
adó tv. fentebb jelölt szövegének hatálya alatt (a 2008. adóévet is érintően). Az Alkotmánybíróság e döntésben nem
a Helyi adó tv.-be ütközés, hanem a diszkrimináció tilalom vonatkozásban állapított meg alkotmányellenességet.
A határozat kiemelte: „Alkotmánybíróság nem kérdőjelezi meg az önkormányzatnak az építményadó bevezetéséhez
való, a [Helyi adó tv.] alapuló jogát. Megállapítja azonban, hogy az állandó lakosok csoportjának a nem állandó
lakosok csoportjához képest nincsenek olyan speciális jellemzői, amelyek a konkrét esetben a két csoport közötti
különbségtételt a vagyoni típusú adónak minősülő építményadó szempontjából alkotmányosan indokolttá
tehetnék. Az építményadó alanyai körében tett megkülönböztetés azt eredményezi, hogy a képviselő-testület
az építménytulajdonosok önkényes módon meghatározott körére terheli a település fejlődése, fejlesztése
okán bevezetett adó megfizetését. Nincs olyan indok, amely alapján az (…) alkalmazott megkülönböztetés
alkotmányosan megalapozott lenne. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a [a vizsgált
önkormányzati szabályok] sértik az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, mivel e rendelkezések az építményadóval
kapcsolatosan az adóalanyok jövedelmi, vagyoni viszonyaival, vagyoni helyzetével össze nem függő kritérium
– az adóalanyok lakóhelye – alapján tesznek különbséget az adóalanyok között, amely különbségtételnek
a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoka nem állapítható meg.” (ABH 2008. 528, 537–538.]
[20] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fentiekben hangsúlyozta, hogy a Helyi adó tv. 6. § c) pontja a törvény
jogegyenlőségi szabálya. Ezt alapul véve, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatára is, jelen ügyben
megállapítható, hogy a „bejelentett állandó lakosként” szófordulat megítélése a 2008. adóévben sem képezhetett
kivételt.
[21] Az indítványozó hivatkozott az Nytv. 26. § (1) bekezdésére is. E szabály szerint a Magyarország területén élő,
e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon
belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés). Mint ahogy a Kúria Köf.5025/2014/4. számú
határozatában megállapította, e törvényi szabály nem hozható összefüggésbe az adókötelezettséget megállapító
rendeleti szabályokkal. Törvényellenes az, ha az önkormányzati jogalkotó az adókötelezettség fennálltát, fenn nem
álltát, mértékét a lakcímnyilvántartás adataitól teszi függővé, ugyanakkor az önkormányzati adóhatóság ellenőrzési,
illetve adóigazgatási eljárása során – az életvitelszerű lakhatás bizonyítékaként – a lakcímnyilvántartás adataira
támaszkodik.
A döntés elvi tartalma
[22] Törvényellenes az, ha az önkormányzat az adókötelezettség fennállását, vagy fenn nem állását, mértékét
a lakcímnyilvántartás adataitól teszi függővé.
Alkalmazott jogszabályok
[23] 1990. évi C. törvény 6. § c) és d) pontja
Záró rész
[24] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 55. §
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor. Az általános alkalmazási tilalom a Bszi. 56. § (5) bekezdése alapján
került elrendelésre.
[25] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2015. november 10.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, dr. Kalas Tibor s. k. bíró
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A Kormány 1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozata
a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi
célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 10. Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója
és fejlesztése jogcímcsoport megnevezését 10. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
jogcímcsoportra változtatja,
b)
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 10. Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése
jogcímcsoport megnevezését 10. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok jogcímcsoportra
változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében: azonnal
a b) pont tekintetében: 2016. január 1.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Lakitelek Népfőiskola 2015. évi működéséhez szükséges 120,0 millió forint
többletforrásnak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Lakitelek Népfőiskola beruházásának megvalósításához 2015. évben
szükséges 38,0 millió forint forrásnak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő
biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Lakitelek Népfőiskola beruházásának megvalósítása
érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben ezen célra már
biztosított, valamint a 3. pont szerinti forrás terhére tegyen meg minden szükséges intézkedést a támogatási
szerződés megkötéséhez, valamint annak érdekében, hogy a Lakitelek Népfőiskola beruházás befejezésének
megvalósításához szükséges közbeszerzési kiírás a 2015. évben mielőbb kiírásra kerüljön.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1859/2015. (XII. 1.) Korm. határozata
az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
1. Az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont 1.1. alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
( A fentiek érdekében a Kormány)
„1.1. egyetért azzal, hogy az MFB Zrt. 2016. december 31-ig történő hitelszerződés-kötési lehetőség biztosításával,
150 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az MFB Földvásárlási Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram)
a) földműves őstermelők és
b) földműves egyéni vállalkozók
számára, maximum 20 éves lejárattal, a futamidő első 10 évében a Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési
Hitelprogram harmadik szakaszában igénybe vehető forrás felhasználásával fix 1,95%/év kamatozással, a futamidő
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második 10 évében az elérhető legmagasabb kamattámogatás mellett, az állam visszavásárlási joga és jelzálogjog,
valamint az ezekhez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom mint biztosíték kikötése mellett, minimum
3 millió forint összegű és maximum 300 millió forint összegű hitelösszeggel, amely a „Földet a gazdáknak!” Program
keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló
1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján árverés útján vagy az árveréssel érintett földrészletre vonatkozóan
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján fennálló elővásárlási jog
gyakorlásával megvásárolt földrészlet vételárának megfizetésére használható fel;”
2. Az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
( A fentiek érdekében a Kormány)
„1.2. egyetért azzal, hogy amennyiben a hitelfelvevő a megvásárolni kívánt földrészlet haszonbérlője vagy
a földrészletre vonatkozó megkötött jövőbeni haszonbérleti szerződéssel, illetve a Nemzeti Földalapról szóló 2010.
évi LXXXVII. törvény 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti megbízási szerződéssel rendelkezik, továbbá a földrészlet
haszonbérleti jogával rendelkező vagy a földrészletre vonatkozó megkötött jövőbeni haszonbérleti szerződéssel,
illetve a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti megbízási
szerződéssel rendelkező mezőgazdasági termelőszervezetben vagy gazdálkodó szervezetben legalább 25%-os
tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, akkor a Hitelprogram keretében a hitelfelvételhez szükséges saját erő
mértéke a földrészlet vételárának 10%-a, minden más esetben a vételár 20%-a;”
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1860/2015. (XII. 1.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a honvédelmi minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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: Köves Béla ügyvezető.

