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III. Kormányrendeletek

A Kormány 44/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76.  § 
b) pontjában,
a 4.  § tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi  
CXXXIII. törvény 76. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2017. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 
2141 forint/óra.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

3. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §  Hatályát veszti a  minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló 78/2016. (IV. 11.)  
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 45/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés 
c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 182/B. §-sal egészül ki:
„182/B. § (1) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a Tv. 35/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a beutazásához 
és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik, a  Tv. 35/A.  § 
(1)  bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a  93.  § (1d)–(1g)  bekezdése alapján  
2017. március 31-ig terjeszthet elő.
(2) A 2016. július 1. napja előtt nemzetgazdasági érdekre hivatkozással benyújtott kérelemre kiállított tartózkodási 
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár a Tv. 35/A.  § (1)  bekezdése alapján nemzeti letelepedési 
engedély iránti kérelmet a 93. § (1d)–(1g) bekezdése alapján 2017. március 31-ig terjeszthet elő.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés alapján kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár házastársa, eltartott 
leszármazója vagy eltartott szülője által előterjesztett nemzeti letelepedés iránti kérelmét kizárólag abban 
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az  esetben lehet befogadni, ha a  befektető a  letelepedési kérelmében a  kérelmezőt eltartott családtagként 
feltüntette.
(4) 2017. június 30-át követően a (3) bekezdés szerinti kérelmező a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kérelmet nem 
nyújthat be.
(5) A  93.  § (1f )–(1g)  bekezdésében meghatározott regionális igazgatóság és a  Hivatal az  (1)–(4)  bekezdésben 
meghatározottak szerint előterjesztett nemzeti letelepedési kérelem tárgyában indult eljárás során
a) egy alkalommal, legfeljebb hetvenöt napos teljesítési határidővel bocsáthat ki hiánypótlási felhívást,
b) a hiánypótlási felhívás teljesítési határidejét nem hosszabbíthatja meg,
c) az eljárást nem függesztheti fel,
d) döntését úgy köteles meghozni, hogy a  Tv. 35/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott államkötvény 
lejegyzési kötelezettségét a vállalkozás teljesíteni tudja.
(6) Az  államkötvény program lezárását követően a  regionális igazgatóság és a  Hivatal a  nemzeti letelepedési 
engedély iránti kérelemnek helyt adó döntést nem hozhat.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 46/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. § b) pontjában a „más 
fejezeti kezelésű előirányzaton, elkülönített állami pénzalap” szövegrész helyébe az „az általa irányított fejezetbe 
sorolt központi költségvetési szerv előirányzatán, fejezeti kezelésű előirányzaton vagy elkülönített állami pénzalap 
kiadási” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 47/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes 
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási 
feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló  
213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, 
az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti 
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személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 2. §-a a következő (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az EU rendelet 2. cikk (4) bekezdésében meghatározottak alapján a menetrend szerinti belföldi autóbuszjáratok 
tekintetében az EU rendelet
a) 5–6. és 8. cikkét,
b) 10. cikk (2)–(5) bekezdését,
c) 11–15. cikkét,
d) 16. cikk (1) bekezdés a) pontját,
e) 17. cikk (3) bekezdését,
f ) 19–23. cikkét
nem kell alkalmazni.
(2) Az  EU rendelet 2.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, egyes menetrend szerinti 
járatokra az EU rendeletet nem kell alkalmazni.”

 (2) A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  EU rendelet rendelkezéseinek megfelelő szintű szolgáltatást 
biztosítania kell a  szolgáltatónak abban az  esetben, ha a  szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei az  adott 
autóbusz-állomáson vagy megállóhelyen, illetve az autóbuszon rendelkezésre állnak.”

 (3) A Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) és (2) bekezdése 2021. március 1-jén hatályát veszti.”

2. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. §, a 3–6. §, a 8. § b) pontja és a 9. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény 198. § (1) bekezdés 
7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazásában
1. akkreditált informatikai rendszer: az  e  rendelet hatálya alá tartozó beszerzések eredményeként megkötött 
szerződések végrehajtására, ellenőrzésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazás;
2. beszerzés: az  1.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, fizetési kötelezettség 
vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására 
vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzéseket is;
3. érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;
4. kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat: a  részben vagy egészben központi költségvetési 
támogatásból megvalósítandó, legalább – a  Kbt. 16.  § (1)  bekezdése szerint számított – 100 millió forint teljes 
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költségigényű beruházás során megvalósított olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelynek értéke eléri 
az uniós közbeszerzési értékhatárt;
5. kormányzati kommunikációs feladat: az  érintett szervezet által feladatkörében a  feladatai hatékonyabb 
ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az  1.  mellékletben 
meghatározott feladat;
6. közbeszerzési díj: a központi beszerző szerv részére a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokért 
fizetendő ellenérték;
7. Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által működtetett, 
az  érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítésére alkalmas adatbázis és az  azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe:  
https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu;
8. szállító: a  központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen 
keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;
9. szponzoráció: az  1.  melléklet 9.  pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, szabályszerűen megtett 
jognyilatkozat.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„f ) ellenőrzi a  beszerzések alapján megkötött szerződések teljesítését, és észrevételt, kiegészítést, módosítási 
javaslatot tesz a  beszerzések alapján megkötött szerződések módosíthatóságáról, illetve a  teljesítés igazolásának 
megtagadhatóságáról,”

 (2) Az R. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„h) észrevételt, kiegészítést, módosítási javaslatot tesz a  beszerzések alapján megkötött szerződések 
módosíthatóságáról, illetve a teljesítés igazolásának megtagadhatóságáról szóló döntéshez.”

3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások beszerzése során 
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi 
költségvetési szerv vagy intézmény,
c) a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
(a  továbbiakban: Ptk.) 8:2.  §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon állami 
tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,
d) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és 
közalapítvány,
e) az  a)–d)  pontokba nem tartozó szervezet, ha kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot valósít 
meg, a kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat megvalósítása vonatkozásában,
f ) az a)–e) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja.
(2) A  központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a  Hivatal engedélyével akkor 
van lehetőség, ha az  nem veszélyezteti az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjai alapján központosított közbeszerzésre 
kötelezett szervezetek folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az  (1) bekezdés f ) pontja szerinti szervezet 
központosított közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.”

4. §  Az R. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségek rendszeres vagy ismételt megsértése esetén 
a  központi beszerző szerv jelzése alapján a  Hivatal irányítását ellátó miniszter az  igénybejelentésért, valamint 
az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a  fegyelmi 
jogkör gyakorlójánál.”

5. §  Az R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Hivatal által a  központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az  5.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési 
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díj mértéke a  központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított 
értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint.”

6. §  Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  beszerzés kizárólag a  Hivatal (3)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti hozzájárulása esetén, a  hozzájárulás 
megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A  Hivatal döntése ellenére vagy a  hozzájárulás 
megadásától számított hat hónapon túl megkezdett beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.”

7. §  Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően az  érintett szervezet által az  1.  mellékletben meghatározott 
kommunikációs szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött, valamint az  e  rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, 
keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.
(2) Az  e  rendelet hatálybalépését követően, de a  Hivatal által az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs 
szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy egyedi 
közbeszerzési szerződések hatálybalépését megelőzően az  érintett szervezet egyedi közbeszerzési eljárást is 
lebonyolíthat.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltak esetén, az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások 
és az  azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások, keretszerződések vagy egyedi 
szerződések
a) keretében történő megrendelések tekintetében a  Hivatal a  kormányzati kommunikációs irányokkal való 
összhangot előzetesen ellenőrzi,
b) teljesítése tekintetében az érintett szervezet a 13. § szerint köteles eljárni.
(4) Ha a  Hivatal az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó 
termékek beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az  érintett szervezet a  kommunikációs szolgáltatások és 
termékek beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja 
meg.
(5) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.
(5a) Az  (5)  bekezdés alkalmazása során a  Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan 
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az  1.  mellékletben meghatározott 
kommunikációs szolgáltatások kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a  2015. november 1. napját követően megkötött 
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(5b) A 7. §-nak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2016. (VII. 13.) 
Korm.  rendelettel megállapított szövege hatálybalépése napján érintettnek minősülő, de a  7.  § (1)  bekezdés 
alapján még nem regisztrált szervezetek kötelesek a rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni.
(5c) A Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keretmegállapodások terhére igénybe 
vett beszerzések esetében, amelyekben az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és 
azokhoz kapcsolódó termékek kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a  2015. november 1. napját követően megkötött 
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(6) A  Kormány felhatalmazza a  minisztert, hogy az  e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben 
határozza meg az  érintett szervezetek által használandó akkreditált informatikai rendszerrel szembeni 
kritériumokat.”



1728 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 38. szám 

8. §  Az R.
a) 4/A. § (2) bekezdésében a „15. § (7) bekezdés” szövegrész helyébe a „15. § (6) bekezdés” szöveg;
b) 12.  § (1)  bekezdésében a  „negyedéves beszerzési tervben” szövegrész helyébe a  „megvalósítás 

megkezdésének tervezett időpontja szerinti negyedéves beszerzési tervben” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 13. § (4) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), c), d) és e) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztése keretében
a) a Mezőhegyes közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 805/8 és 806/4 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, ipartelep kialakítására és kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházással, valamint

b) a Mezőhegyes közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0454/8 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott földrészleten megvalósuló, szarvasmarhatelep rekonstrukciójára irányuló beruházással

(a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 

hatósági ügyeket, amelyek
a) az útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal 

szomszédos ingatlanokat érintik,
b) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

 (2) A  kormánymegbízott az  (1)  bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik 
a  Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztossal (a  továbbiakban: 
kormánybiztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok 
által a  koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a  koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottak által a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a  Kormány tagjai felé teljesítendő, 
törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások 
részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3–6.  mellékletében foglalt, kitöltött táblázatok 
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megküldésével tájékoztatja a  kormánybiztost a  kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos intézkedéseiről és 
a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  A Beruházásokkal összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
  4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. hírközlési hatósági eljárások,
  9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. bányahatósági engedélyezési eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2017. (III. 17.) MvM rendelete
az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya az  Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: 
hivatásos állomány tagja) részére megállapítható egészségkárosodási ellátásra terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. álláshely: szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör,
2. állományilletékes parancsnok: az  egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi alkalmassága 

megállapításakor betöltött szolgálati beosztás szerinti állományilletékes parancsnok,
3. egészségkárosodási ellátás: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/A. § (1) bekezdés szerinti rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék,

4. FÜV Bizottság: az  egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, 
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az  egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.)  
IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti, az  egészségi alkalmasság felülvizsgálatára 
irányuló eljárást végző bizottság,

5. FÜV határozat: az  ER.-ben foglaltak szerint az  állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a  FÜV 
Bizottságnak az  egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, „Jelenlegi beosztására alkalmatlan” vagy 
„Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” megállapítást tartalmazó végrehajtható határozata,

6. miniszter: a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,
7. személyügyi szerv: a Hivatal személyügyi feladatait ellátó szervezeti eleme.

2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása

3. § (1) A  FÜV határozat alapján az  állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik, hogy a  személyügyi szerv 
a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.

 (2) Az  eljárás megindításával egyidejűleg a  személyügyi szerv írásban tájékoztatja a  hivatásos állomány tagját 
az  egészségkárosodási ellátás megállapításának menetéről. A  tájékoztatásnak ki kell térnie az  egészségkárosodási 
ellátásra jogosultság szabályaira, a  felajánlott álláshely elfogadásáról történő nyilatkozat határidejére, a  felajánlott 
álláshely el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeire, valamint a Hszt. 82/A. § 
(6)  bekezdése szerinti, a  felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E  tájékoztatásban részletesen ki kell térni 
az egészségkárosodási ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és a felmentéssel történő 
szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire.

 (3) A  Hszt. 82/C.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a  személyügyi szerv a  (2)  bekezdésben 
foglaltakon túl tájékoztatást nyújt a  továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésre irányuló kérelem 
benyújtásának lehetőségéről.
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 (4) Ha a FÜV határozat végrehajthatóvá válásakor a baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről 
vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, az  állományilletékes parancsnok soron kívül, de 
legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

 (5) Az  állományilletékes parancsnok a  FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 10 munkanapon belül 
köteles megvizsgálni, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egységnél van-e a hivatásos állomány tagja egészségi 
állapotának megfelelő betöltetlen álláshely. Ha a szervezeti egységnél nincs a  feltételeknek megfelelő betöltetlen 
álláshely, az  állományilletékes parancsnok soron kívül kezdeményezi a  személyügyi szervnél a  betöltetlen 
álláshelyek hivatali szintű vizsgálatát.

 (6) A  személyügyi szerv az  állományilletékes parancsnok (5)  bekezdés szerinti kezdeményezésétől számított  
10 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a Hivatal valamely szervezeti egységénél van-e a hivatásos állomány tagja 
egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely.

4. § (1) Ha a  3.  § szerinti eljárás nem vezet eredményre, a  személyügyi szerv köteles intézkedni az  állománytáblázatban 
a  szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré történő átminősítése vagy szükség szerint az  új álláshely 
létrehozása érdekében.

 (2) Az  átminősítési eljárást vagy az  új szolgálati beosztás létrehozására irányuló eljárást az  Információs Hivatal 
állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet 7. §-ában 
és 9. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával 20 napon belül le kell folytatni.

5. § (1) A  3–4.  §-ban meghatározott eljárás eredményeként felajánlható álláshelyről a  személyügyi szerv soron kívül 
személyzeti megbeszélést tart. A  személyzeti megbeszélés a  hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára 
figyelemmel a  Hivatal hivatali helyiségétől eltérő helyszínen és módon is megtartható. A  személyügyi szerv 
a megbeszélés időpontjáról legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a hivatásos állomány tagját.

 (2) A  személyzeti megbeszélésen a  hivatásos állomány tagja, az  állományilletékes parancsnok vagy az  általa 
felhatalmazott szolgálati elöljáró, valamint a  személyügyi szerv képviselője köteles részt venni. A  megbeszélésről 
jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (3) Ha a  hivatásos állomány tagja részére a  rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél betölthető álláshely 
felajánlására kerül sor, a  személyzeti megbeszélésen a  felajánlott álláshely szerinti szervezeti egység 
állományilletékes parancsnoka vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljáró is köteles részt venni.

 (4) Ha a hivatásos állomány tagja részére több, az egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely is azonosításra 
került, a  személyzeti megbeszélésen több – legfeljebb azonban három – álláshelyet kell felajánlani, amelyek 
bármelyikének elfogadása a  felajánlott álláshely elfogadásának minősül. Több felajánlott álláshely esetén 
a hivatásos állomány tagjának egyértelműen meg kell jelölnie, hogy melyik álláshelyet kívánja betölteni. Az írásbeli 
nyilatkozattétel határidejére, továbbá a kiválasztott álláshely megjelölésének kötelezettségére a hivatásos állomány 
tagjának figyelmét a személyzeti megbeszélésen külön fel kell hívni.

 (5) A  felajánlott álláshely elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozatot a  hivatásos állomány tagja az  állományilletékes 
parancsnokhoz címzetten a személyügyi szervhez nyújtja be.

6. § (1) A  hivatásos állomány tagja a  Hszt. 82/C.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmét az  állományilletékes parancsnoknak 
címzetten a személyügyi szervhez nyújtja be.

 (2) A személyügyi szerv a kérelmet – az állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul 
felterjeszti a Hivatal főigazgatójának (a továbbiakban: főigazgató).

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kezdeményezés esetén a  hivatásos állomány tagja számára felajánlható betöltetlen 
álláshelyek vizsgálatát a  kérelem miniszter általi elbírálásáig folytatni kell. A  hivatásos állomány tagját a  miniszter 
elutasító döntése esetében, annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül lehet nyilatkoztatni a  felajánlott 
álláshely elfogadásáról.

 (4) Az  egészségi állapota miatt az  ügyei vitelében tartósan akadályozott és ebből kifolyólag nyilatkozattételre nem 
képes személy esetében a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet helyette és nevében törvényes képviselője is 
előterjesztheti.

7. § (1) A  hivatásos állomány tagjának elsősorban az  egészségi állapotának és képzettségének megfelelő, alacsonyabb 
megterheléssel járó álláshely ajánlható fel. Ezen túl – az  egyedi körülmények vizsgálata alapján – az  egészségi 
állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. A  személyügyi szerv a  felajánlható álláshelyek és 
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a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel indokolt különleges 
körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni.

 (2) A  személyügyi szerv a  rendelkezésre álló iratok alapján, a  FÜV Bizottság munkájában részt vevő orvos vagy 
az ER.-ben meghatározott alapellátó orvos közreműködésével
a) vizsgálja a felajánlható álláshelyek keresésekor az álláshely egészségi állapotnak való megfelelőségét,
b) alakítja ki – a  továbbfoglalkoztatott bevonásával – a  foglalkoztatás feltételeit, így különösen 

a  szolgálatteljesítési idő vagy munkaidő rendjét, az  elhelyezés körülményeit, a  rugalmas foglalkoztatás 
lehetőségét, a gyógykezeléseken történő részvétel biztosíthatóságát.

 (3) Ha az  új álláshely betöltésekor a  hivatásos állomány tagja számára a  Hivatal valamely képzés elvégzését írja elő, 
annak költségeit a Hivatal biztosítja.

8. § (1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy
a) a  Hszt. 82/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározottakkal ellentétben a  hivatásos állomány tagja saját 

jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,
b) a  Hszt. 82/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a  jogerős minősítő határozat alapján 

megállapítható, és a  személyügyi nyilvántartás adatai, valamint a  FÜV határozatban foglaltak alapján  
a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy

c) a Hszt. 82/A. § (5) vagy (6) bekezdését kell alkalmazni,
akkor a 3. §-ban meghatározott eljárást a személyügyi szerv befejezi.

 (2) A  Hszt. 82/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott feltétel fennállását, a  Hszt. 82/A.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a  Hszt. 82/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  tényleges 
szolgálati idő tartamát a személyügyi szerv a személyügyi nyilvántartásban ellenőrzi.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja a  hivatásos 
állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában – annak megjelölésével és részletes indokolással együtt – 
nem tesz előterjesztést a főigazgatónak egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítására.

 (4) A hivatásos állomány tagja – ha az abban foglaltakat vitatja – a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül 
írásban kérheti az  iratok főigazgatóhoz történő felterjesztését. A  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatásban a  hivatásos 
állomány tagjának figyelmét e kérelem benyújtásának lehetőségére fel kell hívni.

 (5) A  hivatásos állomány tagjának ilyen irányú kérelme esetén az  állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül 
felterjeszti az iratokat a főigazgatónak, aki azokat megvizsgálja, és 8 napon belül döntést hoz az egészségkárosodási 
ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Ha nem állapítható 
meg az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállása, a  főigazgató 
döntését követően az állományilletékes parancsnok az eljárást folytatja.

9. §  Ha a  hivatásos állomány tagja a  Hszt. 82/A.  § (6)  bekezdése szerint az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság 
megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, a kérelmet a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának címezve a személyügyi szervhez kell benyújtani.

10. § (1) A Hszt. 82/D. § (1) bekezdése alapján az állományilletékes parancsnok az egészségkárosodási ellátás megállapítására 
irányuló eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel a főigazgatónak:
a) a  rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítési bizottsági vélemény vagy az  annak eredményét 

tartalmazó hatósági döntés,
b) a FÜV határozat,
c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,
d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,
e) a  felajánlott álláshely elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó nyilatkozat, valamint a  személyzeti 

megbeszélésről készült jegyzőkönyv vagy a miniszteri mentesítéssel kapcsolatos iratok,
f ) a hivatásos állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra 

a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összegére vonatkozó adatok,
g) az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatok,
h) a  hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti 

ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az  ezen ellátás 
összegéről szóló tájékoztatás,
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i) a döntéshozatalhoz szükséges egyéb személyügyi adatok és
j) a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs vagy határozat tervezete.

 (2) Az iratokat a személyügyi szerv szerzi be és küldi meg az állományilletékes parancsnoknak legkésőbb a Hszt. 82/B. § 
(4) bekezdésében foglalt határidő lejártát követő első munkanapon.

11. §  A főigazgató a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát a 10. § (1) bekezdésében meghatározott iratok alapján 
hozza meg.

12. § (1) A főigazgató a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik
a) az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról,
b) az egészségkárosodási ellátás típusáról,
c) az egészségkárosodási ellátás mértékéről,
d) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdőnapjáról,
e) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.

 (2) A határozat rendelkező része tartalmazza a Hszt. 267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségére 
történő tájékoztatást, továbbá a  Hszt. 82/I.  § (1)  bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre 
vonatkozó figyelemfelhívást.

 (3) A főigazgató az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot elutasító döntését indokolni köteles.

13. §  A személyügyi szerv, ha a feltételek fennállnak, haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82. § (1) bekezdés e) vagy f ) pontja 
alapján a szolgálati viszony megszűnésének megállapítása érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása

14. §  Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a  személyügyi szerv 
gondoskodik a  határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről annak érdekében, hogy a  Hszt. 82/E.  §  
(1)–(3) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbítása időben végrehajtható 
legyen.

15. § (1) Ha a  rehabilitációs hatóság a  baleseti ellátással, a  rokkantsági ellátással vagy a  rehabilitációs ellátással 
összefüggésben az  egészségkárosodás felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget írt elő az  egészségkárosodási 
ellátásra jogosult részére, az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott 
határidőn belül köteles a személyügyi szervet a  rehabilitációs hatóság által megállapított felülvizsgálat időpontját 
követően annak eredményéről és az újabb felülvizsgálat időpontjáról tájékoztatni.

 (2) A  tájékoztatást a  rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítési bizottsági vélemény vagy az  annak 
eredményét tartalmazó hatósági döntés eredeti példányának bemutatásával és másolatának csatolásával vagy 
az eredeti irat hiteles másolatának rendelkezésre bocsátásával kell megtenni.

16. § (1) A  személyügyi szerv az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 120 nappal megküldi 
a  FÜV Bizottságnak az  egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségkárosodási ellátásának megállapításával 
kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a hivatásos szolgálatra alkalmasság vizsgálatára. A FÜV Bizottság 
a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi állapotra vonatkozó iratokat kérhet 
be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes meghallgatásra is behívhatja őt.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt iratbekérési lehetőség alapján a FÜV Bizottság az egészségkárosodási ellátásra jogosultat 
felhívhatja arra, hogy nyújtsa be a  rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítési bizottsági véleményt 
vagy az annak eredményét tartalmazó hatósági döntést. A felhívásnak nincs helye akkor, ha az egészségkárosodási 
ellátásra jogosult a  15.  § alapján köteles az  ott megjelölt iratok csatolására. A  felhívást a  FÜV Bizottság az  iratok 
kézhezvételétől számított 8 napon belül adhatja ki az  egészségkárosodási ellátásra jogosult részére történő  
60 napos határidő tűzésével.

 (3) A  FÜV Bizottság az  (1)  bekezdés szerinti állásfoglalását és az  iratokat legkésőbb az  egészségkárosodási ellátásra 
jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a személyügyi szerv részére.

 (4) Ha a FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a személyügyi szerv 
megvizsgálja, hogy van-e a  Hszt. 82/J.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti, az  egészségkárosodási ellátásra jogosult 
képzettségének és végzettségének felajánlható szolgálati beosztás. Felajánlható szolgálati beosztás esetén 
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a személyügyi szerv – a felajánlható szolgálati beosztás helye szerinti állományilletékes parancsnok bevonásával – 
intézkedik a szolgálati beosztás felajánlása érdekében.

 (5) Az  egészségkárosodási ellátásra jogosult nyilatkozatától függően – a  Hszt. 36.  §-ában foglalt feltételek 
fennállása esetén – a  hivatásos állományba visszavételre kerül sor, vagy a  személyügyi szerv gondoskodik 
az egészségkárosodási ellátás megszüntetése érdekében.

17. §  Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges 
adatokat a személyügyi szerv hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.

18. §  A főigazgató az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozatában rendelkezik 
annak időtartamáról és az  egészségkárosodási ellátás összegéről, továbbá tájékoztatást ad a  Hszt. 267–269.  §-a 
szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről.

4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása

19. §  Az egészségkárosodási ellátást átutalással kell folyósítani az  egészségkárosodási ellátásra jogosult által megjelölt 
pénzfizetési számlára utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.

20. § (1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése vagy a 82/H. § (4) és (5) bekezdése alapján 
módosítani kell, a főigazgató határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás új mértékéről.

 (2) A  határozatot a  foglalkoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy a  rendvédelmi illetményalap megváltozását 
követő 15 munkanapon belül hivatalból, a  baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás 
megváltozása esetén az egészségkárosodási ellátásra jogosult Hszt. 82/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentését vagy  
– ha ez az időpont korábbi – a hivatalos tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül kell meghozni.

 (3) Ha a  rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, akkor a  személyügyi szerv az  egészségkárosodási 
ellátásra jogosultat haladéktalanul, de legkésőbb a  bejelentést követő 10 munkanapon belül felhívja az  iratok 
csatolására, kiegészítésére. Ebben az esetben a határozat meghozatalára vonatkozó, (2) bekezdés szerinti határidő 
a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.

 (4) A személyügyi szerv köteles figyelemmel kísérni az állomány rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosult tagja illetményének esetleges változását. Változás esetén az  ügy elbírálásához szükséges iratok 
felterjesztésével 3 munkanapon belül tájékoztatja a  főigazgatót, aki dönt a  rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés módosításáról.

5. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése

21. § (1) A személyügyi szerv évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a Hszt. 82/J. § (1) bekezdése szerinti megszűnési okok 
fennállnak-e.

 (2) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnéséről a főigazgató határozatot hoz.

22. §  Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése esetén a  személyügyi szerv intézkedik az  egészség-
károsodási ellátás folyósításának megszüntetésére.

23. §  Az egészségkárosodási ellátásra jogosult a  Hszt. 82/J.  § (3)  bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot 
a főigazgatónak címezetten írásban, a személyügyi szervnél nyújthatja be.

6. Eljárás a Hszt. hatálya alá tartozó vezényelt állomány vonatkozásában

24. § (1) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a 3. § (5) és (6) bekezdésétől eltérően a Hszt. 82/B. § (2) bekezdése 
szerinti eljárást a személyügyi szerv és a fogadó rendvédelmi szerv személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme 
végzi.

 (2) A  21.  § (1)  bekezdésében szabályozott eljárásában a  fogadó rendvédelmi szerv személyügyi feladatokat ellátó 
szervezeti eleme együttműködik a személyügyi szervvel.
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7. Záró rendelkezések

25. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. §  2017. január 1-je és e  rendelet hatálybalépése közötti időszakban a  Hszt. 82/A.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
alapján a hivatásos állomány egészségkárosodási ellátásra jogosultságot szerzett tagja folyamatban lévő ügyében 
e  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépés napjától alkalmazni kell azzal, hogy a  Hszt. alapján elvégzett eljárási 
cselekményeket nem kell megismételni. E  rendelkezés alkalmazásakor folyamatban lévő ügynek kell tekinteni 
az  eljárást, ha az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság elbírálásáról e  rendelet hatálybalépéséig érdemi 
határozat nem született.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2017. (III. 17.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és j) 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. § (1) E  rendelet alkalmazásában egységes kérelem az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72.  cikk 
(1)  bekezdése alapján, a  640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtásra 
kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

 (2) E  rendelet alkalmazása során az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) 
FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is 
alkalmazni kell.

2. § (1) E  rendelet hatálya az  alábbi, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) 
finanszírozott 2007–2013 programozási időszak támogatásaira terjed ki:
 1. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

 2. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe 
vehető támogatás,

 3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

 4. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) 
FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

 5. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) 
FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,
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 6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet] 
alapján igénybe vehető támogatás.

 (2) E  rendelet hatálya kiterjed továbbá az  EMVA-ból finanszírozott, a  2014–2020 programozási időszakban 
a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, alábbi kódszámú és megnevezésű intézkedésekre:
 1. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 2. VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 3. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása
 4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 5. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 6. VP4-10.2.1.1.-15 A  védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in 

situ megőrzése
 7. VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 8. VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 9. VP5-8.4.1-15 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
10. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
11. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
12. VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
13. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

 (3) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) és (2) bekezdésben felsorolt jogcímekre és intézkedésekre vonatkozó 
igényléseket.

 (4) Az egységes kérelem az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.
 (5) Az egységes kérelem a (2) bekezdés 1–8. pontja esetében kifizetési kérelemnek, a 9–13. pontja esetében támogatási 

és egyben kifizetési kérelemnek minősül.
 (6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e  rendeletet 

kizárólag az  (1) bekezdésben meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem 
szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

3. § (1) Az  egységes kérelem tartalmára az  egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy 
a  bejelentett táblát az  egységes kérelemről szóló FM rendelet 4.  § (2)  bekezdése szerinti grafikus azonosításkor 
úgy kell megadni, hogy az ne metssze a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdés 1., 2., 4., 5. és 
8. pontja szerinti intézkedések esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek határát sem.

 (2) A  124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az  ügyfélnek a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 
szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: MePAR) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint 
az  erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadnia a  területadatokat. Az  erdőállományok kézimunka-igényes 
ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az  ügyfélnek a  MePAR szerinti fizikai blokk 
numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.

 (3) A  139/2009. (X. 22.) FVM rendelet vonatkozásában az  ügyfélnek a  MePAR szerinti fizikai blokk numerikus 
azonosításával, valamint az  erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadnia a  területadatokat. A  tarvágást 
követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén az  ügyfélnek a  MePAR szerinti fizikai blokk 
numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.

 (4) A 2. § (1) bekezdés 1., 2., 5. és 6. pontja szerinti jogcímek esetén a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában 
kizárólag az  erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, 
a  139/2009. (X. 22.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag a  tarvágást követően, részterületen megvalósuló 
szerkezetátalakítás esetén az  ügyfélnek a  rendelkezésére álló, a  koordináták pontosságát alátámasztó mérési 
jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia a területadatokat.

 (5) Ha az  ügyfél a  támogatási döntés alapján a  88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet szerinti kiemelt jövedelempótló 
támogatásra jogosult, az  egységes kérelemben köteles nyilatkozni a  támogatási kérelem benyújtásának évére 
vonatkozó, a  88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 2.  § 18.  pontja szerinti jövedelméről és a  88/2007. (VIII. 17.) 
FVM rendelet 4. számú melléklete alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.

 (6) A  2.  § (2)  bekezdés 1. és 8.  pontja szerinti intézkedések esetén az  agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos 
bejelentést elektronikus úton, az  egységes kérelem erre szolgáló elektronikus felületén kell megadni 
az intézkedésekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.
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4. § (1) A  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogcímek esetében az  egységes kérelem benyújtásának szabályaira 
az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy
a) az  egységes kérelemről szóló FM rendelet 10.  § (5)  bekezdése szerinti, az  ügyfélre nézve terhelő 

megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontja szerinti 
jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,

b) az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozást a 2. § (1) bekezdés 1., 2., 5. és 
6. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.

 (2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések tekintetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet 1., 3., 4. és 
10–27. §-a alkalmazandó.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében a kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. 
(IV. 17.) FVM rendelet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) A  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében 
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a  2.  § (2)  bekezdésében felsorolt kódszámú felhívások 
rendelkezései irányadók.

6. §  Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,
b) az egységes kérelem módosítására,
c) a hiánypótlásra,
d) az adatváltozás bejelentésére,
e) a másodvetés, zöldtrágyázás bejelentésére,
f ) az előzetes ellenőrzésre,
g) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint
h) – a 4. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a  források és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, 
a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
a  vidékfejlesztési támogatásokra és a  kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendeletnek,

d) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A földművelésügyi miniszter 12/2017. (III. 17.) FM rendelete
a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges 
ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

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. állattartó: liba vagy kacsa (pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba, pecsenyekacsa, növendék 

kacsa, hízott kacsa) tenyésztésével foglalkozó természetes személy, jogi személy, egyéb gazdálkodó 
szervezet, ideértve a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági 
őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyt és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is;

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. jövedelempótló támogatás: a  madárinfluenza miatti gazdasági veszteség ellentételezéséhez 
a  kedvezményezett részére nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás;

4. kedvezményezett: a  baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. 
(XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] alapján a  2016. támogatási év 
tekintetében negyedéves kifizetési kérelmet benyújtó állattartó;

5. 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;

6. támogatási év: az  e  rendelet szerinti jövedelempótló támogatás igénybevételénél figyelembe veendő, 
a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés v) pontja szerinti év.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E  rendelet alapján a  kedvezményezett a  madárinfluenza elleni járványügyi kötelezettségekből fakadó, gazdasági 
tevékenységet korlátozó intézkedések következtében felmerült járulékos gazdasági veszteségeinek részleges 
ellentételezése céljából jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult.

 (2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó, az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (3) Mezőgazdasági csekély összegű támogatásként nem nyújtható olyan támogatás,
a) amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
b) amely a  harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységre irányul, 

nevezetesen az  exportált mennyiségekhez, valamint az  értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából, illetve

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.
 (4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén a mezőgazdasági 

termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint 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) hatálya alá tartozó, egy 
vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra 
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tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel 
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az  érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint 
a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az  elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az  1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély 
összegű támogatásban.

 (5) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és  
akvakultúra-ágazatban 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 rendeletben (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági 
rendelet) rögzített felső határig halmozhatóak az  utóbbi tevékenységekre tekintettel a  717/2014/EU bizottsági 
rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az  érintett tagállam megfelelő 
eszközökkel – úgymint 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.

 (6) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható 
költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, 
ha a  támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az  Európai Bizottság által 
elfogadott határozatban 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.

 (7) A  forintban meghatározott támogatási összeg euróra történő átszámításánál a  támogatási kérelem benyújtási 
hónapja első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal 
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

 (8) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két 
üzleti évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A jövedelempótló támogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki vagy amely
a) a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a 2016. támogatási év tekintetében negyedéves kifizetési kérelmet 

(a  továbbiakban: kifizetési kérelem) nyújtott be a  139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú mellékletében 
foglalt 4. táblázat A:4. mezőjében megnevezett baromfira, és a kifizetési kérelmére helyt adó, illetve részben 
helyt adó döntés született,

b) az  e  rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelem (a  továbbiakban: támogatási kérelem) 
benyújtásának időpontjában
ba) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

meghatározott feltételeknek, valamint
bc) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, és

c) a  támogatási kérelméhez csatolja a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ában meghatározott 
nyilatkozatot.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kifizetési kérelmet benyújtó állattartó jogutódja a  jövedelempótló támogatás 
igénybevételére nem jogosult.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) Az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelem nyomtatványát a Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: 
Kincstár) 2017. április 15-éig megküldi az állattartó részére, amelyet az állattartónak a kézhezvételtől számított tíz 
napon belül kell kitöltve visszaküldenie a Kincstár részére.

 (2) A támogatási kérelemről a Kincstár döntést hoz, és – a forrás rendelkezésre állása esetén – a döntéshozatalt követő 
öt napon belül intézkedik a támogatási összeg kedvezményezett részére történő kifizetéséről.
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5. A jövedelempótló támogatás összege, forrása

5. § (1) A  jövedelempótló támogatás összege azonos a  139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a  2015. és 
a  2016.  támogatási évek negyedévei tekintetében benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási 
igények – a  139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2.  § (7), (7a), (7b) és (7c)  bekezdése szerint alkalmazott visszaosztás 
miatt – ki nem fizetett részével, de legfeljebb a  kedvezményezett és a  vele egy és ugyanazon vállalkozásnak 
minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret összegével.

 (2) A  Kincstár a  támogatási jogosultságot, valamint a  jövedelempótló támogatás összegét az  (1)  bekezdésben és  
a 2. és 3. §-ban meghatározott feltételek fennállása figyelembevételével állapítja meg.

 (3) Az állattartó 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelme az  (1) bekezdésben meghatározott támogatási összeg 
igénylésére vonatkozó kérelemnek minősül.

6. § (1) A jövedelempótló támogatás finanszírozására 2017. évben 1700 millió forint áll rendelkezésre.
 (2) A  jövedelempótló támogatás forrása a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC.  törvény 1.  melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, amelynek 
számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

 (3) Ha a  benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja az  (1)  bekezdés szerinti 
keretösszeget, akkor a  kedvezményezett részére legfeljebb megállapítható jövedelempótló támogatás összege 
a túllépés mértékével arányosan csökken.

6. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §  Ez a  rendelet 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.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 12/2017. (III. 17.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. A kedvezményezett azonosító adatai:
1.1. név;
1.2. ügyfél-azonosító.

2. Az igényelt jövedelempótló támogatás összege [a 2015. és a 2016. támogatási évek negyedévei tekintetében 
benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási igények – a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § 
(7), (7a), (7b) és (7c) bekezdése szerint alkalmazott visszaosztás miatt – ki nem fizetett összege].

3. A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti dokumentumok.
4. Nyilatkozatok.
5. Keltezés, a kedvezményezett (cégszerű) aláírása.
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A földművelésügyi miniszter 13/2017. (III. 17.) FM rendelete
az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 4. és 11. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és 
(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. §  A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a „9/2015. (III. 13.)  
FM rendelet 1. § 15. pontja” szövegrész helyébe a „9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 16. pontja” szöveg lép.

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

2. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet]
a) 6. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
b) 6. § (6), (6a) és (7) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
c) 2. számú melléklet 4.4. pontjában és 3. számú melléklet 8. és 9. pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

3. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2017. (III. 17.) FM rendelettel [a továbbiakban: 13/2017. (III. 17.)  
FM rendelet] megállapított 6.  § (1), (6), (6a) és (7)  bekezdését, a  2. számú melléklet 4.4.  pontját és a  3. számú 
melléklet 8. és 9.  pontját a  13/2017. (III. 17.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

3. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.)  
VM rendelet módosítása

4. §  A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló150/2012. (XII. 28.) VM rendelet  
[a továbbiakban: 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet] 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  zöldség-gyümölcs termelői csoport, a  termelői szervezet és a  termelői szervezetek társulása köteles 
az  (1)  bekezdésben felsorolt okiratokban, a  taglétszámban, a  tagok 2.  melléklet 1., 3. és 4. táblázata szerinti 
adataiban, valamint a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben és működési programban szereplő adatokban 
bekövetkezett változásokról, azok bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül papír alapon, valamint 
szerkeszthető, elektronikus formában – a  minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti felületen – 
tájékoztatni a minisztert.”
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5. §  A 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  termelői szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport az  (1)  bekezdésben, valamint a  7.  § 
(5)  bekezdésében részletezett szempontok szerinti nyilvántartásról a  tárgyévet követő év február 15. napjáig 
köteles a  minisztert a  2.  melléklet 1. és 3. táblázatának, valamint a  3.  melléklet 1–5. táblázatának megfelelően  
– a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével és annak papír alapon, valamint szerkeszthető, 
elektronikus formátumban való megküldésével – tájékoztatni. A  megküldött tájékoztatást a  tárgyévet követő 
év április 30-áig elektronikus formában is fel kell tölteni a  minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti 
felületen.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

6. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)  
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. anyajuh: minden olyan, a  juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely már legalább egy ízben ellett, vagy a birtokon 
tartási időszak utolsó napján legalább egy éves;”

7. §  A 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  7.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti támogatási jogcím vonatkozásában kérelmezett állatokra és 
a  tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a  támogatás 
szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek 
az ENAR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtási időszakának végéig – figyelemmel a  juh- és kecskefélék 
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Juh 
ENAR rendelet), a  szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint az  Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti bejelentési 
határidőkre is – bejelentésre kerültek, és az ENAR nyilvántartásban szerepelnek. A birtokon tartási idő alatt történő 
szaporítási esemény esetében a tárgyévet követő év március 15-ig bejelentett és nyilvántartott adatok fogadhatóak 
el.”

8. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  2016. támogatási évre vonatkozó kérelmek tekintetében a  hiányosan teljesített tejértékesítési jelentésekre 
vonatkozóan a  Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – a  tejértékesítési jelentések hiánytalan benyújtására 
szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.”

9. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatási kérelem benyújtása, a  módosítás, a  pontosítás, a  visszavonás, az  adatváltozás bejelentése, a  vis 
maior bejelentés, a  kérelem késedelmes benyújtása, a  meghatalmazott, a  kamarai meghatalmazott, a  vélelmezett 
örökös eljárása, az előzetes ellenőrzés – a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcím kivételével –, az elektronikus 
kapcsolattartás, a  helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kötelezően elektronikus úton 
történő benyújtása kapcsán az egységes kérelem rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

 (2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 26. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  7.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatási jogcím vonatkozásában a  2017. évi támogatási kérelem 
benyújtására, módosítására, pontosítására, visszavonására, az  adatváltozás bejelentésére, a  vis maior bejelentésre, 
a kérelem késedelmes benyújtására, a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott, a vélelmezett örökös eljárására, 
az  elektronikus kapcsolattartásra, a  helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kötelezően 
elektronikus úton történő benyújtására az egységes kérelem előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a már benyújtott támogatási kérelem jogkövetkezmény nélkül a tárgyév április 4-éig módosítható,
b) a  22.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőt követően benyújtott támogatási kérelem – a  támogatási 
összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével – a tárgyév április 14-éig módosítható, valamint
c) adatváltozás bejelentésére a tárgyév március 20-át követően van lehetőség.”
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10. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/E. §-sal egészül ki:
„31/E. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2017. (III. 17.) FM rendelettel megállapított 7. § (2a) bekezdését és 13. § 
(8a) bekezdését a 2016. évi támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

11. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
a) 13. § (1a) bekezdésében és 13. § (8) bekezdésében a „havi és összesített tejértékesítési jelentések” szövegrész 

helyébe a „tejértékesítési jelentések” szöveg,
b) 13. § (6) bekezdésében a „havi és összesített tejértékesítési jelentéseket” szövegrész helyébe a „tejértékesítési 

jelentéseket” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. § (3)–(8) bekezdése, valamint 31/C. §-a.

5. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 
szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

13. §  A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 
8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 11. és 12. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. repülőtér üzemeltetője: a  légiközlekedési hatóság által a  repülőterek üzemeltetőiről vezetett közhiteles 
nyilvántartásban üzemeltetőként feltüntetett, illetve a  2.  melléklet III.  pontjában meghatározott ÖVTJ kód szerinti 
tevékenységet végző természetes személy vagy jogi személy;
12. vasúttársaság üzemeltetője: a vasúti igazgatási szerv nyilvántartásába engedélyköteles vagy bejelentéshez kötött 
vasúti szolgáltatás végzőjeként bejegyzett, illetve az  1.  melléklet III.  pontjában vagy a  2.  melléklet IV.  pontjában 
meghatározott TEÁOR vagy ÖVTJ kódok valamelyike szerinti tevékenységet végző természetes személy vagy jogi 
személy;”

14. §  A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem részesülhet közvetlen támogatásban az a mezőgazdasági termelő, 
aki vagy amely – az  1. és 2.  melléklet szerinti TEÁOR és ÖVTJ kódoknak megfelelő tevékenység (a továbbiakban: 
kizárt tevékenység) végzése esetén – állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetője, ingatlanvállalat 
üzemeltetője, repülőtér üzemeltetője, vasúttársaság üzemeltetője vagy vízmű üzemeltetője (a továbbiakban együtt: 
kizárt mezőgazdasági termelő).”

15. §  A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) 
FM rendelet módosítása

16. § (1) A  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. anyajuh: minden olyan, a  juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely már legalább egy ízben ellett, vagy a birtokon 
tartási időszak utolsó napján legalább egy éves;”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. cukorrépa szállítási szerződés: a cukorrépa feldolgozóval az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
X. melléklete szerint kötött cukorrépa szállítási szerződés, amely a leszerződött terület nagyságát is tartalmazza;”

17. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egységes kérelem rendelet szabályait kell alkalmazni a  támogatási kérelem benyújtása, az  adatváltozás 
bejelentése, a  kérelem késedelmes benyújtása, a  meghatalmazott, a  kamarai meghatalmazott és a  vélelmezett 
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örökös eljárása, az előzetes ellenőrzés – a 6. § a) pontja szerinti jogcím kivételével –, az elektronikus kapcsolattartás, 
valamint a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel tekintetében.”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra és a  tenyészetekre vonatkozó adminisztratív 
ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a  támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás 
csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek az  ENAR nyilvántartásba a  támogatási 
kérelem benyújtási időszak végéig – figyelemmel a  juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet), a  szarvasmarha-fajok 
egyedeinek jelöléséről, valamint az  Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet  
(a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti bejelentési határidőkre is – bejelentésre kerültek, és az ENAR 
nyilvántartásban szerepelnek. A  birtokon tartási idő alatt történő szaporítási esemény tekintetében a  tárgyévet 
követő év március 15-ig bejelentett és nyilvántartott adatok fogadhatóak el.”

18. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § A 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az anyajuhtartás támogatása 2017. évi igénybevétele során 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet előírásait – a  640/2014/EU 
bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 13.  cikkében foglaltakra figyelemmel – kell alkalmazni, azzal, hogy 
adatváltozás bejelentésére tárgyév március 20-át követően van lehetőség.”

19. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában és az  (1a)  bekezdésben meghatározott százalékos arány esetén a  támogatás 
alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározása során egész számra történő kerekítést kell alkalmazni.”

20. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tejhasznú tehéntartás támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„a) nőivarú, legalább egyszer ellett szarvasmarhát tart tejtermelés céljából, amelynek kora a  támogatási kérelem 
benyújtási évének március 31-én legalább huszonhárom hónap,”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Támogatás azon (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő tejhasznú tehenek után igényelhető, amelyek 
a  tárgyév március 31-én a  mezőgazdasági termelő tenyészetében találhatóak, de nem a  tárgyév március 31-én 
kerültek a mezőgazdasági termelő tenyészetébe, és
a) hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak,
b) az ENAR-nyilvántartásban tejhasznú fajtakódon nyilvántartott tejhasznú tehenek, vagy
c) amelyek tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri 
rendeletben foglaltaknak.”

21. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:
a) rizstermesztés támogatása,
b) cukorrépa termesztés támogatása,
c) zöldségnövény termesztés támogatása
d) ipari zöldségnövény termesztés támogatása,
e) extenzív gyümölcstermesztés támogatása,
f ) intenzív gyümölcstermesztés támogatása
g) szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása,
h) szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása,
i) ipari olajnövény termesztés támogatása.”

 (2)  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy]
„c) az (1) bekezdés a), b), d), g), h) és i) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatható terület nagysága 
elérje az egy hektárt,
d) az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcímre vonatkozóan a 3. mellékletben nevesített, az (1) bekezdés 
e) és f ) pontja szerinti támogatási jogcímre vonatkozóan az 5. mellékletben nevesített kultúránként a támogatható 
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terület nagysága elérje a  0,3 hektárt, valamint az  egységes területalapú támogatási kérelem alapján jóváhagyott 
terület elérje az egy hektárt, és
e) – az  (1)  bekezdés b), e) és f )  pontja szerinti támogatási jogcímeket kivéve – a  mezőgazdasági termelő 
a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjait naprakészen vezesse.”

 (3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Az  (1)  bekezdés c), d), g), h) és i)  pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele az  (5) és 
(5a)  bekezdésben meghatározott dokumentumok megléte. Az  (5) és (5a)  bekezdésben foglaltak teljesülését 
a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.”

 (4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés c), d), g), h) és i)  pontja szerinti támogatás igénylése esetén a  mezőgazdasági termelőnek 
az  (5) és (5a)  bekezdésben meghatározott dokumentumokat azok kiállításától számított öt évig meg kell őriznie.  
Ha a mezőgazdasági termelő által megadott adatok alapján nem állapítható meg a minősített szaporítóanyag 3., 4., 
4/a., 4/b., 6. és 7. melléklet szerinti mennyiségben történő felhasználása, akkor a Kincstár helyszíni ellenőrzés során 
bemutatott dokumentumok alapján dönt.”

 (5) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (1)  bekezdés c), d) és i)  pontja szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában, ha az  (5)  bekezdés szerinti 
számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum 
vagy minősítő bizonyítvány másolatában csak a felhasznált vetőmag tömege szerepel, a felhasznált vetőmagszám 
megállapításához a 3., 4., 4/a. és 4/b. mellékletben szereplő átváltási tényezőt kell alkalmazni.”

 (6) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  (5), (5a), (6) és (6a)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a  torma- és spárga dugvány, valamint 
a mezei borsó szaporítóanyag felhasználásának igazolása esetén.”

 (7) A  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14.  § (12)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a  mezőgazdasági termelő az  adott támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített 
szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását az  (5), (5a) és (5b)  bekezdés, torma- és spárga dugvány 
termesztése esetén a 17. § (1) bekezdés c) pontja, mezei borsó termesztése esetén a 20. § (1) bekezdés d) pontja 
szerint igazolja, úgy az  egyéb feltételek teljesülése esetén, az  adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt 
terület azon részére állapítható meg támogatás, amelyen az  előírt mennyiségű minősített szaporítóanyag 
felhasználása igazolt.
(13) Azon mezőgazdasági tábla vonatkozásában, amelyre intenzív gyümölcstermesztés támogatás került igénylésre, 
nem állapítható meg extenzív gyümölcstermesztés támogatás.”

22. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Rizstermesztés támogatása azon területek után vehető igénybe, amelyen a mezőgazdasági termelő
a) 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt,
b) a rizst legkésőbb május 31-éig elveti,
c) az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi, és
d) 2,5 t/ha minimális hozamot igazoltan elér.
(2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti minimális hozam meglétét – a  gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai 
mellett – a mezőgazdasági termelő az általa rizs termesztésének támogatására jogosult területen termelt rizs
a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb 
dokumentummal,
b) betakarítást követő két héten belüli értékesítése esetén számlával vagy felvásárlási jeggyel
igazolja.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti dokumentumok másolatát a  mezőgazdasági termelő köteles a  betakarítást követő két 
héten belül, de legkésőbb tárgyév november 30-áig a  Kincstár részére – papír alapon vagy elektronikus úton – 
megküldeni.”

23. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) Cukorrépa termesztés támogatásának igénybevételére az  a  mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy 
amely cukorrépát termel, és a  tárgyévben a  cukorrépa megtermelésére a  cukorrépa feldolgozóval – közvetlenül 
vagy cukorrépa integrátoron keresztül – kötött cukorrépa szállítási szerződés másolatát benyújtja.
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(2) A támogatásban részt vevő mezőgazdasági termelőnek az  igénylést követő év február 1-jéig a Kincstár részére 
ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie
a) a  cukorrépa feldolgozó által kiállított, a  cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha közvetlenül termelt 
cukorrépát, vagy
b) az  integrátor által kiállított, a  cukorrépa átvételéről és a  cukorrépa feldolgozónak történő továbbításáról szóló 
igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát.”

24. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az  édeskömény, valamint a  vetőmagcélra termesztett 
vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér esetében a  vetés vagy 
telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a  vetés vagy telepítés évét követő hét évig – az  (1)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott módon –, a  spárga esetében a  vetés vagy telepítés évét követő kilenc évig  
– az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott módon – igazolható.”

25. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Az  ipari feldolgozás céljára termesztett zöldségnövény termesztés támogatásának igénybevételére 
az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 4., illetve a 4/a. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) az  étkezési célra termesztetett burgonya kivételével legalább a  4.  mellékletben meghatározott hektáronkénti 
minimális mennyiségű szaporítóanyagot az  általa a  termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára 
bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a  szaporítóanyag beszerzését a  14.  § (5) és (5a)  bekezdése 
szerint igazolja, és
c) – a sóska és a spenót kivételével – a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás 
kezdetéig megőrzi.
(2) Az  ipari zöldségnövények keretében támogatható étkezési célra termesztetett burgonya esetében legalább 
a  4/a.  melléklet szerinti táblázat 2–4. sorában szereplő egyes kategóriák alapján meghatározott hektáronkénti 
minimális gumó mennyiséget kell a  termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes 
terület vonatkozásában használni, és a  szaporítóanyag felhasználását a  14.  § (5) és (5a)  bekezdése szerint kell 
igazolni.
(3) Ha a mezőgazdasági termelő az étkezési célra termesztetett burgonya igénylése során olyan szaporítóanyagot 
használ, amely méretkategóriáját tekintve nem rendelhető hozzá a  4/a.  melléklet szerinti táblázat 2–4. sorában 
szereplő egyes kategóriákhoz, akkor a 4/a. melléklet szerinti táblázat 5–7. sorában szereplő méretkategóriákat kell 
figyelembe venni.”

26. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. Ipari olajnövény termesztés támogatása
18/A.  § Az  ipari feldolgozás céljára termesztett olajnövény termesztés támogatásának igénybevételére 
az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 4/b. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) legalább a  4/b.  mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az  általa 
a  termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, 
a szaporítóanyag beszerzését a 14. § (5) bekezdése szerint igazolja, és
c) a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.”

27. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A megyei kormányhivatal az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány 
kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, a  fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági 
hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához, valamint a  NÉBIH-hez, továbbá 
figyelembe veszi
a) a  (4)  bekezdés szerinti adatok esetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14.  §-ában 
meghatározott adatokat;”
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 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  megyeszékhely szerinti járási hivatal – az  agrárigazgatási hatósági feladatai körében – az  (5)  bekezdés 
d)  pontjában meghatározott helyszíni szemle lefolytatásához a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara falugazdász-hálózatának közreműködését is igénybe veheti.”

28. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 16/A. alcímmel egészül ki:
„16/A. Intenzív gyümölcstermesztés támogatása
19/A. § (1) Gyümölcstermesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult,
a) aki vagy amely az 5. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) akinek vagy amelynek támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvénye eléri az  5.  melléklet D oszlopában 
meghatározott telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot,
c) aki vagy amely az  egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az  alábbi 
feltételek közül bármely kettőt teljesíti:
ca) az ültetvény az 5. mellékletben meghatározott maximális életkort nem haladja meg,
cb) fix, telepített öntözés megléte,
cc) ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállottság, és
d) aki vagy amely a b)–c) pontban foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozik.
(2) A  megyeszékhely szerinti járási hivatal a  mezőgazdasági termelő megkeresésére vagy a  mezőgazdasági 
termelő egységes kérelme alapján a  Kincstár megkeresésére, a  megkereséstől számított kilencven napon 
belül az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában foglaltakról hatósági bizonyítványt állít ki, és azt egyidejűleg megküldi 
a mezőgazdasági termelő és a Kincstár részére.
(3) A (2) bekezdésben foglalt megkeresést legkésőbb tárgyév június 30-áig lehet megtenni.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell a  terület azonosító adatait a  tárgyévi 
egységes kérelemben meghatározottak szerint [blokkazonosító, parcella sorszám, helyrajzi szám, területnagyság, 
ültevény fajának, tőszám (db/ha) meghatározása, ültetvény korának megnevezése, tőszámbeállottság mértékének 
meghatározása, fix, telepített öntözés meglétének meghatározása].
(5) A  megyeszékhely szerinti járási hivatal az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló 
hatósági bizonyítvány kiállítása során jogosult megkeresni a  Kincstárt, a  fővárosi és megyeszékhely szerinti járási 
hivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalát, valamint 
a NÉBIH-et, továbbá figyelembe veszi
a) a  (4)  bekezdés szerinti adatok esetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14.  §-ában 
meghatározott adatokat;
b) az  ültetvényről készített egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, valamint a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszerben tárolt adatokat;
c) az  (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában meghatározott feltétel vonatkozásában a  támogatás évére érvényes 
vízjogi üzemeltetési engedélyt, a  létesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt vagy a  műszaki átadás 
dokumentációját;
d) a  kötelezően elvégzendő helyszíni szemle adatait, ha a  szükséges adatok nem állnak a  megyeszékhely szerinti 
járási hivatal rendelkezésére, vagy a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző egy éven belül az adott táblán nem 
folytattak le hatósági helyszíni szemlét.
(6) A  megyeszékhely szerinti járási hivatal – az  agrárigazgatási hatósági feladatai körében – az  (5)  bekezdés 
d)  pontjában meghatározott helyszíni szemle lefolytatásához a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara falugazdász-hálózatának közreműködését is igénybe veheti.
(7) A  hatósági bizonyítvány kiállítása során megkeresett hatóság a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §-a alapján jár el.
(8) A  hektáronkénti minimális tőszám meghatározásánál a  telepítési engedélyben meghatározott tőszámot 
kell figyelembe venni. Ha ez  az adat nem áll rendelkezésre, akkor a  (2)  bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány 
kiállításakor a területen meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell figyelembe venni.”

29. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet az 5. melléklet szerinti 4/a. melléklettel egészül ki.
 (5) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a 6. melléklet szerinti 4/b. melléklettel egészül ki.
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 (6) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (7) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (8) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (9) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (10) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

30. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 1. § 3. pont a) és b) alpontjában a „kvótajogosult” szövegrész helyébe a „feldolgozó” szöveg,
b) 1. § 16. pontjában a „huszonnégy” szövegrész helyébe a „huszonhárom” szöveg,
c) 16. alcímében és 19. § (1) bekezdésében a „Gyümölcstermesztés támogatása” szövegrész helyébe az „Extenzív 

gyümölcstermesztés támogatása” szöveg,
d) 19. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. mellékletben” szövegrész helyébe az „5. melléklet C oszlopában” szöveg,
e) 19.  § (2)  bekezdésében a „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: 

megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti 
járás hivatal (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járás hivatal)” szöveg,

f ) 19. § (5) bekezdésében az „A megyei kormányhivatal a hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel 
fordulhat a  Kincstárhoz, a  fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi” szövegrész helyébe  
az „A megyeszékhely szerinti járási hivatal a  hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat 
a Kincstárhoz, a fővárosi és megyeszékhely szerinti járási hivatal ingatlanügyi” szöveg,

g) 19.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti 
járási hivatal” szöveg

lép.

31. §  Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 4. pontja és 13. § (6) bekezdése.

7. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és 
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

32. § (1) Az  éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 
igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett 
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1.  § (1)  bekezdés 4.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. állandó kultúra: az állandó gyepterülettől eltérő, a vetésforgón kívül termesztett növénykultúra, amely öt vagy öt 
évnél több ideig foglalja el a földterületet, és ismétlődően termést hoz, ideértve a faiskolát, a rövid vágásfordulójú 
fás szárú energetikai ültetvényt, a  fás szárú egyéb ültetvényeket, a  spárgát, a  Miscanthus nemzetségbe tartozó 
energianád fajokat, az  olasznád, szilfium és keleti kecskeruta fajokat mint lágyszárú energianövényeket, valamint 
a  levendula, orvosi zsálya, kerti ruta, mezei cickafark, fehér üröm, kasvirág, évelő édeskömény, kerti kakukkfű, 
lósóska, szurokfű lágyszárú fajokat;”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület: a  2.  mellékletben felsorolt vagy a  21.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott bármely nitrogénmegkötő növénnyel vagy azok keverékével vagy a  2.  melléklet szerinti 
nitrogénmegkötő növény és nem nitrogénmegkötő növény keverékével hasznosított földterület, amely keverékben 
a nitrogénmegkötő növény csíraszám aránya meghaladja az 50%-ot;”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20. ökológiai jelentőségű másodvetés: a  tárgyévre az  egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása 
után és a  következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig – a  3.  mellékletben felsorolt vagy  
a 22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból – vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának vagy 
téli takarónövénynek használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak;”
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 (4) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 28–31. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„28. nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás: a lágyszárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő 
átterjedése, vagy ha a  vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a  földterület 50%-át meghaladó mértékű 
lágyszárú gyomnövény található;
29. nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodás: a  fás szárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő 
átterjedése, vagy ha a  vizsgált parcella esetében a  földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található 
olyan fás szárú gyomnövény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a  fás 
szárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő 
alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető;
30. nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodás: a  fás szárú gyomnövény bármely szomszédos 
földterületre történő átterjedése, vagy ha a  vizsgált parcella esetében a  földterületen 100 db/hektárt meghaladó 
mértékben található olyan fás szárú gyomnövény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető 
vegetációt, vagy a  fás szárú gyomnövény eltávolítása az  alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és 
a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre nem tehető alkalmassá;
31. gyomnövény: a  növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott növény vagy növényállomány.”

33. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
mezőgazdasági terület abban az esetben támogatható, ha
a) a  szántóterületen, az  állandó gyepterületen vagy az  állandó kultúrával fedett területen a  tárgyévben 
mezőgazdasági termelés folyik, vagy ha a  szántóterületen, az  állandó gyepterületen vagy az  állandó kultúrával 
fedett területen a  tárgyévben mezőgazdasági termelés nem folyik – ide nem értve az  eseti tisztító kaszálást vagy 
tisztító legeltetést –, de a  gyomok – ideértve a  7.  mellékletben meghatározott veszélyes gyomnövényeket – és 
a  hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben vannak jelen, hogy 
nem áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű, súlyos 
lágyzárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása,
b) nem áll fenn az  állandó gyepterület és az  ideiglenes gyepterület olyan helytelen legeltetési módból eredő 
károsodása (túllegeltetés), amelynek során az  állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében 
a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik, és
c) az állandó gyepterületen és az ideiglenes gyepterületen – amennyiben ott tárgyévben mezőgazdasági termelés 
nem folyik – a gyepalkotó fűfajok és takarmánynövények túlsúlyban vannak, és nem található a tárgyévet megelőző 
vegetációs időszakból maradt olyan növedék, amelynek szaporító képletei is elnyíltak.
(2) Az  a  terület, amelyen mezőgazdasági termelés folyik, de nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú 
vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodás észlelhető, a  vizsgált támogatási évben nem 
támogatható. A  nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodás esetén a  területet a  Mezőgazdasági 
Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet értelmében nem támogatható területté kell átsorolni.”

34. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha egy adott gazdasági évben egy tájképi elem esetében az  50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet keretében meg 
nem felelés kerül megállapításra, akkor az  adott gazdálkodási évben az  adott tájképi elem ökológiai jelentőségű 
területként nem számolható el.
(8a) Ha a  mezőgazdasági termelő az  illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében álló vízvédelmi sávot vagy 
vizes árkot jelent be ökológiai jelentőségű területként, és az  50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 
1. pontja szerinti vízvédelmi előírást bármely parcellája vonatkozásában megszegi, akkor abban az évben számára 
az adott parcella vonatkozásában csak akkor nem vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként vízvédelmi 
sáv és vizesárok, ha a Kincstárnak tárgyév június 30-áig birtokába kerül az adott időszakban a vízügyi igazgatósági 
vagyonkezelésben álló ingatlanok „shape” formátumú adatállománya.”

35. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarország bármely szántóterületén elhelyezkedő, egységes területalapú támogatás igényléssel érintett 
és a  2.  mellékletben vagy a  (2)  bekezdésben meghatározott növényfajokból önállóan vagy azokból készített 
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magkeverékkel vagy a 2. melléklet szerinti nitrogénmegkötő növény és nem nitrogénmegkötő növény keverékével 
bevetett földterület vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként.
(2) Az  ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen a  mezőgazdasági termelőnek 
a  nitrogénmegkötő és nem nitrogénmegkötő növény keverékeiben előforduló növények csíraszám arányát és 
az (5) bekezdésben meghatározott növénycsoportok esetében a növényeknek a termesztési időszak alatti jelenlétét 
a  földterületen a  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 8.  melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06 
és GN19 betétlapjaival kell igazolnia, és azt öt évig meg kell őriznie. A  gazdálkodási naplót a  Kincstár helyszíni 
ellenőrzés keretében ellenőrizheti.”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az ügyfél nem vezeti a gazdálkodási naplót, vagy annak tartalmával nem tudja egyértelműen bizonyítani 
a nitrogénmegkötő növény 50%-os csíraszám arányának meglétét vagy az (5) bekezdésben leírt termelési időszakok 
tartását, akkor a  földterület nem fogadható el nitrogénmegkötő növényekkel bevetett ökológiai jelentőségű 
területként.”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  nitrogénmegkötő növényfajok esetében a  termesztési időszak az  évelő növények esetében május 1-jétől 
szeptember 30-ig, az  egynyári növények esetében április 1-jétől május 31-ig – szója esetében május 15-től július 
15-ig, zöldborsó és lóbab esetében május 1-jétől május 31-ig, közönséges vagy veteménybab esetében május 10-től 
július 20-ig – tart.”

 (4) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  ökológiai jelentőségű területen vetett nitrogénmegkötő növénykultúrának ezen időszakok teljes 
tartamában – évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és kiforgatásának évében is – jelen kell lennie 
a mezőgazdasági termelő földterületén. A 2. melléklet szerinti nitrogénmegkötő és nem nitrogénmegkötő növény 
keverékének vetése esetén a  keveréknek a  nitrogénmegkötő növény termesztési időszakának teljes tartamában 
– évelő növény esetében a növény telepítésének és kiforgatásának évében is – jelen kell lennie a mezőgazdasági 
termelő földterületén.
(5b) Ha az  adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés keretében megállapítást nyer, hogy a  nitrogénmegkötő 
növények, keverékeik vagy a  nitrogénmegkötő növények és nem nitrogénmegkötő növények keverékei 
az  (5)  bekezdésben leírt termesztési időszakokban nincsenek jelen a  mezőgazdasági termelő földterületén, akkor 
a földterület nem vehető figyelembe nitrogénmegkötő növényekkel bevetett ökológiai jelentőségű területként.”

 (5) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  nitrogénmegkötő növényekkel, azok keverékeivel vagy a  nitrogénmegkötő növényekkel és nem 
nitrogénmegkötő növények keverékével bevetett ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen 
a  mezőgazdasági termelőnek – évelő növénykultúra vetése esetén az  e  rendelet hatálybalépését követően 
bevetett földterületen, egynyári növénykultúra vetése esetén a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel – minősített 
szaporítóanyagot vagy saját előállítás esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elvégzett szántóföldi 
ellenőrzés és szemle alapján kiállított igazolásban alkalmasnak minősített szaporítóanyagot kell használnia.”

 (6) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  nitrogénmegkötő növényekkel, azok keverékeivel vagy a  nitrogénmegkötő növényekkel és nem 
nitrogénmegkötő növények keverékeivel bevetett ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett területen 
a minősített szaporítóanyag felhasználását a mezőgazdasági termelőnek
a) a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával vagy
b) a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával
kell igazolnia, és a  minősített szaporítóanyagot igazoló dokumentumokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket 
a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.”

36. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  ökológiai jelentőségű másodvetésnek a  vetéstől számított legalább hatvan napig jelen kell lennie 
a mezőgazdasági termelő földterületén.”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet 
szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását
a) a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN17, GN18 és GN19 
betétlapjaival,
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b) a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával vagy
c) a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával
kell igazolnia, és a  vetőmagok felhasználását igazoló dokumentumokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket 
a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizhet.”

37. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

38. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat A:4. mezőjében a „Coronilla varia L.” szövegrész 
helyébe a „Securigera varia” szöveg lép.

8. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

39. §  A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4.  § (3)  bekezdésében 
a „Kincstárhoz” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez” szöveg lép.

9. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

40. §  A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet [a továbbiakban: 16/2015. (IV. 9.)  
FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a 2015. évet követő években a mezőgazdasági termelő ki kíván lépni a kistermelői támogatási rendszerből, 
akkor ezt a  szándékát az  adott évben beadásra kerülő egységes kérelmében – az  egységes kérelem benyújtására 
előírt határidőben – kell jeleznie.”

41. §  A 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „nem kisebb területet” szövegrész helyébe a „nem 
kisebb támogatható területet” szöveg lép.

10. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

42. §  A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (3)  bekezdés szerinti eseten kívül, a  tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől 
a  következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig változásvezetési kérelmet kizárólag az  erre a  célra 
kialakított elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A  változásvezetési kérelem az  ügyfél 
tárgyévi egységes kérelmében bejelentett parcelláit magában foglaló fizikai blokkon felül az  azzal közvetlenül 
szomszédos fizikai blokkban fekvő területre is vonatkozhat.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet módosítása

43. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) 
FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével 
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 
hatálya alá tartozó támogatások megállapítására irányuló eljárásokban e rendeletet kizárólag az MvM rendeletben 
meghatározott tárgykörökben kell alkalmazni.”

44. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egységes kérelemben a  809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 14.  cikk (1)  bekezdés d)  pontjában 
meghatározott területadatokat az  ügyfélnek a  MePAR szerinti fizikai blokk alfanumerikus, továbbá a  bejelentett 
tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamint a  bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok 
megjelölésével kell megadnia. A bejelentett tábla numerikus adatait négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.”
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45. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bejelentett táblát a grafikus azonosításkor – a MePAR rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat felhasználva – 
úgy kell megadni, hogy]
„c) a  tábla manuálisan megadott grafikus területének nagysága, valamint az  adott tábla numerikusan megadott 
területértéke legfeljebb 3,33% arányban vagy 0,25 hektár mértékben térjen el – ha a grafikus adatok shape, illetve 
EOV koordináta segítségével kerülnek megadásra, akkor a  grafikus terület nagysága, valamint az  adott tábla 
numerikusan megadott területértéke nem térhet el egymástól.”

46. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 10. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  ügyfél az  egységes kérelmét tárgyév május 15-éig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles 
benyújtani a Kincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus 
űrlapkitöltő felület). Az  egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit 
– ha a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet vagy e  rendelet annak csatolását előírja – és 
a mellékletekre vonatkozó adatváltozás bejelentését elektronikus úton kell benyújtani a Kincstárhoz.”
(2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egységes kérelem tárgyév május 15-éig a  16.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény nélkül 
elektronikusan feltölthető az  elektronikus űrlapkitöltő felületre. Az  egységes kérelem benyújtási időpontjának 
az  egységes kérelem utolsó, tárgyév május 15-én vagy azt megelőzően történő elektronikus feltöltésének napja 
minősül.”

47. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  egységes kérelemre indult eljárásban az  ügyfél helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor 
a  meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. Az  eljárási 
cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzéséhez a  meghatalmazottnak a  Kincstár által vezetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) 
„kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, továbbá 
a meghatalmazást személyesen, postai úton az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz 
vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére be kell nyújtania.”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  meghatalmazott által a  saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazást – a  (9)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – a  meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt 
nappal postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az  ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz. A  meghatalmazást a  Kincstár a  papíralapú beérkezését követő három napon belül  
– a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi, és erről döntést hoz. A  (9) bekezdésben 
foglaltak kivételével a  meghatalmazott csak a  postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás Kincstár 
általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.”

 (3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 11. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  meghatalmazás visszavonása az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon, postai úton vagy személyesen 
a lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy elektronikus űrlapon nyújtható be a Kincstárhoz. 
A  meghatalmazás meghatalmazott általi visszavonása esetén a  bejelentéshez csatolni kell annak igazolását, 
hogy a  meghatalmazott a  meghatalmazás visszavonásáról értesítette a  meghatalmazót. Az  igazolás hiányában 
a meghatalmazás megszüntetése a Kincstár irányában nem hatályos.
(8) A  meghatalmazott által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a  meghatalmazás megszüntetésére irányuló 
nyilatkozatot az  elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani 
az  ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A  meghatalmazás meghatalmazott általi 
egyoldalú megszüntetése esetén a papíralapú bejelentéshez csatolni kell a (7) bekezdés szerinti igazolást. A postai 
úton vagy személyesen történő benyújtás és az  igazolás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstárral 
szemben nem hatályos.
(9) Ha a  meghatalmazott mellett az  ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a  meghatalmazott 
által ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a  meghatalmazó 
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül jóváhagyhatja. A  meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus 
meghatalmazást vagy megszüntetést papír alapon nem kell benyújtani. A  meghatalmazás időbeli hatályának 
kezdete vagy visszavonás esetén a  meghatalmazás időbeli hatályának vége a  meghatalmazó által történt 
elektronikus jóváhagyás beérkezésének időpontja vagy a  meghatalmazáson megjelölt időpont, amely nem 
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lehet korábbi, mint a  meghatalmazás ügyfélkapun történő benyújtásának időpontja. Ha a  meghatalmazó általi 
elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a  meghatalmazást postai úton vagy személyesen is be kell 
nyújtani a lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatal részére a (4) bekezdésben foglaltak szerint.
(10) Ha az  ügyfélnek több meghatalmazottja van, és nem kérte az  iratok saját részére történő kézbesítését, 
a Kincstár az iratokat az ügyfél által az iratok átvételére írásban kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti. Ilyen kijelölés 
hiányában vagy több írásbeli kijelölés esetén a Kincstár az iratot – az ügyfél egyidejű értesítésével – az általa kijelölt 
meghatalmazottnak kézbesíti.”

48. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást az elektronikus 
benyújtást követő tizenkét napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani az ügyfél 
a  lakóhely, illetve székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az ügyfél és a kamarai meghatalmazott aláírásával 
ellátott papíralapú kamarai meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni. Az  elektronikusan benyújtott kamarai 
meghatalmazás papíralapú benyújtásáig a  kamarai meghatalmazott az  ügyfél helyett és nevében eljárhat, de 
amennyiben a kamarai meghatalmazott a meghatalmazást a jelen bekezdés szerinti határidőn belül nem nyújtja be
az ügyfél a  lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz, a  meghatalmazott által elvégzett eljárási 
cselekmények nem hatályosak. A  kamarai meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy visszavonás esetén 
a meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazás elektronikus benyújtásának időpontja vagy a kamarai 
meghatalmazáson megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint a  meghatalmazás benyújtásának dátuma. 
A  kamarai meghatalmazást az  ügyfél a  kamarai meghatalmazott általi elektronikus benyújtást követő tizenkét 
napon belül jóváhagyhatja elektronikusan is, ha rendelkezik ügyfélkapu-hozzáféréssel. Ebben az esetben a kamarai 
meghatalmazást nem kell papír alapon benyújtani.”

49. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  ügyfél halála miatt vélelmezett örökös kíván eljárni, a  vélelmezett örökösnek az  eljárási cselekmény 
elvégzését megelőzően, személyesen vagy postai úton, a  Kincstár által rendszeresített nyomtatványon be kell 
nyújtania a  vélelmezett örökösként való eljárásra irányuló kérelmét a  lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz.”

50. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  előzetes ellenőrzés kiterjed a  bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek, állategyedek, valamint 
az  egységes kérelemben igényelt támogatások tekintetében a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott miniszteri 
rendeletekben előírt kötelező mellékletek csatolása tényének vizsgálatára. A vizsgálat nem terjed ki a mellékletek 
tartalmának vizsgálatára.
(2) Ha a Kincstár az egységes kérelmek előzetes ellenőrzése során megállapítja, hogy a bejelentett táblák, ökológiai 
jelentőségű területek, állategyedek esetében valószínűsíthetően meg nem felelés miatti eljárás lefolytatása lenne 
indokolt, vagy megállapításra kerül, hogy a  kötelező melléklet nem került csatolásra, úgy erről a  megállapításáról 
a 10. § (1) bekezdésében meghatározott határnapot követő 26 napon belül értesíti az ügyfelet.”

 (2)  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a (3) bekezdés szerinti határidőt az ügyfél elmulasztja, a Kincstár az ügyfél által később benyújtott, az érintett 
területre vagy állategyedre vonatkozó adatváltozás bejelentése tekintetében a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet 3., illetve 15. cikke, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 15. cikke szerint jár 
el.”

51. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Másodvetés bejelentése során az  ügyfélnek a  másodvetéssel érintett terület nagyságának, a  másodvetett 
növény megnevezésének, valamint a másodvetés tervezett vetési időpontjának bejelentése mellett a másodvetés 
fizikai elhelyezkedését is jelölnie kell az  egységes kérelemben az  egységes kérelem benyújtására előírt határidőn 
belül.
(2) Az  ügyfélnek az  egységes kérelemben bejelentett tábláin megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű 
másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges betakarítását vagy 
beforgatását – a  vetést, a  betakarítást vagy beforgatást követő tizenöt napon belül – külön be kell jelentenie 
a  Kincstárhoz az  elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, 
beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.
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(3) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés 
nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában.”

52. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a  (4) bekezdés a) pontja szerinti felhívásban foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta, és 
a  (7)  bekezdés szerint lefolytatott, jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálat eredménye alapján továbbra is 
fennáll a  mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés, akkor a  túligényléssel érintett 
összes, jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálattal korábban nem érintett ügyfél esetében a  Kincstár 
adminisztratív, illetve – valamennyi, a túligényelt referenciaterületen igénylő ügyfél esetében – helyszíni ellenőrzést 
folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.
(9) Ha a (7) bekezdés szerinti jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálatot nem kell lefolytatni, és a (4) bekezdés 
a) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által az adategyeztetés során tett nyilatkozatokat követően 
részben vagy egészben továbbra is fennáll, a Kincstár
a) a  mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a  túligénylés arányában 
a  referenciaterület méretéig arányosan csökkenti a  referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt 
területeket, vagy
b) a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén adminisztratív, illetve helyszíni 
ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha adott referenciaterületen az ügyfelek által a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint bejelentett táblák grafikus 
adatai egymással, valamint a  táblaszintű ökológiai jelentőségű terület grafikus adatai egymással minimum 30% 
vagy minimum 0,25 hektár, a táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetében minimum 
30%, a  pontszerű ökológiai jelentőségű terület esetében 100% átfedést mutatnak, akkor a  Kincstár az  érintett 
területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az  ügyfeleket, felszólítva a  megadott grafikus tábla adatainak 
helyesbítésére. A helyesbítést az ügyfél ügyfélkapun keresztül elektronikus úton köteles megtenni.”

 (3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha adott referenciaterülettel az ügyfelek által a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint bejelentett táblák grafikus 
adatai a MePAR rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt toleranciát meghaladó mértékben ráfedést mutatnak, akkor 
a Kincstár az érintett területek vonatkozásában adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzést folytat le az érintett táblák 
vonatkozásában.
(15) A  Kincstár a  vonatkozó referenciaterületeken az  adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés során a  4.  § 
(2)  bekezdés a)  pontja szerinti grafikus azonosítástól eltérően is megállapíthatja a  kérelmezett terület valós 
elhelyezkedését.”

53. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az előzetes ellenőrzés, valamint az adategyeztetés vonatkozásában kötelező az elektronikus kapcsolattartás.”

54. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 16.  § (1) és (2)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében a „2016. május 23-a” szövegrész helyébe a „tárgyév 

május 15-e” szöveg,
b) 16. § (1) és (2) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében a „2016. június 17-ig” szövegrész helyébe a „tárgyév 

június 9-éig” szöveg,
c) 18. § (1) bekezdésében a „2016. május 23-áig” szövegrész helyébe a „tárgyév május 15-éig” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdésében a „2016. június 15-éig” szövegrész helyébe a „tárgyév május 31-éig” szöveg,
e) 18. § (2) bekezdésében a „2016. június 15-ét” szövegrész helyébe a „tárgyév május 31-ét” szöveg
lép.

55. §  Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. § (4) bekezdése.
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12. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló  
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet módosítása

56. §  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet  
3. § (3) bekezdés
a) a) pontjában a „10%-át” szövegrész helyébe a „10%-ának megfelelő összeget” szöveg,
b) b) pontjában a „2%-át” szövegrész helyébe a „2%-ának megfelelő összeget” szöveg
lép.

13. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 4. §-a 2017. május 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez

A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mellékletek)

„I. Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:
551001 szállodai szolgáltatás m.n.s
551002 panzió szolgáltatás
552006 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás m.n.s
552007 közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő
553001 kempingszolgáltatás
559001 nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás
931101 sportlétesítmény működtetése
931302 fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic
931902 egyéb, m.n.s sporttevékenység
931905 sport és szabadidős lovagoltatás
869010 lovasterápia
932903 strandfürdő szolgáltatás”

2. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„1. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2017–2020. évi támogatási 
keretösszegek, millió euró

 1

A B C D F

Támogatási jogcím megnevezése 2017 2018 2019 2020

 2 Anyatehéntartás 34,932 34,929 34,925 33,008

 3 Hízottbika 4,491 4,491 4,490 4,244

 4 Tejhasznú tehéntartás 68,866 68,860 68,852 65,073

 5 Anyajuhtartás 21,957 21,955 21,953 20,748

 6 Cukorrépa termesztés 7,984 7,984 7,983 7,545

 7 Rizstermesztés 1,996 1,996 1,996 1,886

 8 Ipari zöldségnövény termesztés 11,455 11,454 11,453 10,824

 9 Zöldségnövény termesztés 5,046 5,045 5,045 4,768

10 Ipari olajnövény termesztés 1,411 1,411 1,411 1,333

11 Extenzív gyümölcstermesztés 9,757 9,756 9,755 9,220

12 Intenzív gyümölcstermesztés 6,711 6,710 6,709 6,341

13 Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 13,431 13,430 13,429 12,692

14 Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 13,431 13,430 13,429 12,692
”
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3. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„3. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A zöldségnövények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta, hagyma és dugvány értékei

  A B C D E F G H

1 Megnevezése magyarul Megnevezése latinul

Szántóföldi termesztés esetén 
Hajtatás

esetén

Minimum vetőmag  

db/hektár

Ezermagtömeg

gramm

Minimum hagyma, 

fokhagymagerezd  

db/hektár

Minimum dugvány vagy 

magonc db/hektár

Minimum 

palánta db/hektár

Minimum 

palánta db/hektár

2
Görögdinnye, Tökre oltott 
görögdinnye

Citrullus lanatus 2500 45 – – 2300 –

3 Sárgadinnye Cucumis melo 2500 30 – – 2300 –

4 Karfiol Brassica oleracea convar. botrytis 35 000 4 – – 30 000 –

5 Brokkoli
Brassica cretica convar. botrytis 
provar. italica

35 000 4 – – 30 000 –

6 Bimbóskel
Brassica oleracea convar. 
gemmifera

35 000 4 – – 30 000 –

7 Fejes káposzta
Brassica oleracea convar. capitata 
provar. capitata

30 000 4 – – 27 000 –

8 Kelkáposzta Brassica oleracea convar. bullata 30 000 4 – – 27 000 –

9 Vöröskáposzta
Brassica oleracea convar. capitata 
var. rubra

30 000 4 – – 27 000 –

10 Karalábé
Brassica oleracea convar. acephala 
var. gongylodes

50 000 4 – – 45 000 –



1758 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 38. szám
 

11 Kínai kel Brassica pekinensis 56 500 4 – – 50 000 –

12 Zeller Apium graveolens 72 000 0,8 – – 60 000 –

13 Póréhagyma Allium porrum 350 000 4 260 000 – – –

14
Fokhagyma (tavaszi és őszi 
vetésű)

Allium sativum – – 200 000 – –  

15
Csemegehagyma, 
lilahagyma, vöröshagyma
(tavaszi és őszi vetésű)

Allium cepa (Allium Fitulosum) 800 000 4 600 000 – –  

16 Metélőhagyma Allium schoenoprasum 1 000 000 2 – – –  

17 Fejessaláta Lactuca sativa 56 500 1 – – 50 000 40 000

18 Endívia Cichorium endivia 56 500 2 – – 50 000 40 000

19 Spárga Asparagus officinalis 17 000 20 – 15 000 – –

20 Petrezselyem Petroselinum crispum 800 000 1,5 – – – –

21 Rebarbara Rheum rhabarbarum 12 000 10 – – 10 000 –

22 Édeskömény Foeniculum vulgare 500 000 10 – – – –

23 Paradicsom Lycopersicon esculentum 34 000 1,8 – – 30 000 20 000

24 Uborka Cucumis sativus 30 000 30 – –– 27 000 11 000
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25 Padlizsán (Tojásgyümölcs) Solanum melongena 30 000 4 – – 27 000 22 000

26 Főzőtök, spárgatök Cucurbita pepo var. Fastigata 5500 150 – – 5000 –

27 Sütőtök Cucurbita maxima var. maxima 5500 340 – – 5000 –

28 Káposztatök Cucurbita pepo var. Fastigata 5500 200 – – 5000 –

29 Csillagtök/patiszon
Cucurbita pepo convar. 
patissoniana

15 000 100 – – 8000 –

30 Cukkini
Cucurbita pepo convar. 
giromontiina

30 000 120 – – 25 000 –

31 Paprika Capsicum annuum 48 000 11 – – 44 000 22 000

32 Fűszerpaprika Capsicum annuum var. longum 50 000 8 – – 44 000 –

33 Sárgarépa Daucus carota subsp. sativus 800 000 1,5 – – – –

34 Cékla Beta vulgaris var. conditiva 500 000 14 – – – –

35 Feketegyökér Scorzonera hispanica 800 000 14 – – – –

36 Retek Raphanus sativus var. sativus. 200 000 10 – – – –

37 Torma Armoracia rusticana – – – 25 000 – –

38 Pasztinák Pastinaca sativa 800 000 4 – – – –

39 Borsmustár (rukkola) Eruca sativa 1 875 000 0,8 – – 850 000 –

40 Menta Mentha piperita – – – 55 000 – –

41 Citromfű Melissa officinalis 21 666 667 0,6 – – 60 000 –

42 Bazsalikom Ocimum basilicum 1 500 000 1,5 – – – –

43 Kerti kakukkfű Thymus vulgaris 24 000 000 0,25 – – 60 000 –
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44 Orvosi zsálya Salvia officinalis 30 400 000 0,25 – – 50 000 –

45 Rozmaring Rozmarinus officinalis 30 000 000 1 – – 41 500 –

46 Tárkony Artemisia dracunculus  –  – –  35 000 –  – 

47 Majoranna Origanum majorana 1 320 000 0,22  –  – – – 

”
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4. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„4. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az ipari zöldségnövények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A B C D

1 Megnevezés magyarul Megnevezés latinul
Minimum vetőmag  

darab/hektár
Ezermagtömeg gramm

2 Sóska Rumex rugosus 2 000 000 1

3 Spenót Spinacia oleracea 850 000 10

4
Zöldborsó (tavaszi, 
őszi)

Pisum sativum 1 000 000 170

5 Cukorborsó
P. sativum L. ssp. sativum 
convar. saccharatum

1 000 000 170

6 Szárazbab1 Phaseolus vulgaris 250 000 500

7 Zöldbab, futóbab Phaseolus vulgaris 250 000 300

8
Pattogatni való 
kukorica

Zea mays convar. 
mikrosperma

60 000 250

9 Csemegekukorica
Zea mays convar. 
saccharata

60 000 300

Megjegyzés: 
1 A vetőmag minősítésnél a zöldbabra vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell megfelelni.”

5. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„4/a. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az ipari zöldségnövények keretében támogatható burgonya (Solanum Tuberosum) méret szerinti 
minimális gumó mennyiség értékei

  A B C

1 Burgonya gumó

méret kategória
Minimum gumó darab/hektár Minimum gumósúly kg/hektár

2 25–35 mm 50 000 1250

3 35–45 mm 38 000 2000

4 45–60 mm 30 000 2500

5 25–45 mm 44 000 1625

6 35–60 mm 34 000 2250

7 25–60 mm 39 333 1916
”
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6. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„4/b. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az ipari olajnövények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A B C D E

1 Megnevezése magyarul Megnevezése latinul

Szántóföldi termesztés esetén

Minimum vetőmag  

db/hektár

Ezermagtömeg

gramm

Minimum 

palánta db/hektár

2 Olajtök
Cucurbita pepo ssp.
styrica

5500 200 5000

”

7. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„5. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A gyümölcsök jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti tőszámának és az ültetvény maximális 
életkorának értéke

  A B C D E

1 Megnevezés magyarul Megnevezés latinul

Extenzív ültetvény 

minimum  

tő/hektár

Intenzív ültetvény 

minimum  

tő/hektár

Maximális életkor

2 Földieper (szamóca) Fragaria × ananassa – 40 000 2 év

3 Ribiszke Ribes rubrum 3000 4700 10 év

4 Egyéb ribiszke Ribes nigrum 3000 4700 10 év

5 Málna Rubus idaeus 5000 9000 10 év

6
Piszke, Piszke törzses 
oltvány

Ribes uva-crispa 3000 4700 10 év

7 Szeder Rubus idaeus 1500 – 10 év

8 Tüske nélküli szeder
Rubus rusticanus var. 
inermis

1500 – 10 év

9 Homoktövis
Hippophae (Elaegnus) 
rhamnoides

800 990 15 év

10 Fekete bodza Sambucus nigra 500 600 15 év

11 Alma Malus domestica 400 1300 20 év

12 Körte Pyrus communis 400 1000 25 év

13 Birs Cydonia oblonga 400 500 20 év

14 Őszibarack, Nektarin Prunus persica 400 660 20 év

15 Kajszibarack (sárgabarack) Prunus armeniaca 280 400 20 év
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16 Meggy Prunus cerasus 280 660 20 év

17 Cseresznye Prunus subg. Cerasus 280 660 20 év

18 Szilva Prunus subgenus Prunus 400 660 20 év

19 Naspolya Mespilus germanica 400 –  20 év

20 Dió Juglans regia 100 200 50 év

21 Mogyoró Corylus avellana 400 410 20 év

22 Mandula Prunus amygdalus 400 410 20 év

23 Szelídgesztenye Castanea sativa 100 200 50 év

24 Áfonya Vaccinium corynbosum – 2000 10 év

25 Berkenye Aronia melanocarpa 1400 – 10 év

26 Csipkebogyó Rosa canina 1500 – 15 év

”

8. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„6. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A szemes fehérjetakarmány-növények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei

  A B C 

1 Megnevezés magyarul Megnevezés latinul
Minimum vetőmag  

kg/hektár

2 Szójabab Glycine max 70

3 Lóbab (Disznóbab) Vicia faba 170

4
Fehérvirágú édes csillagfürt  
(takarmány célra)

Lupinus albus 100

5
Sárgavirágú édes csillagfürt  
(takarmány célra)

Lupinus luteus 100

6
Kék virágú édes csillagfürt  
(takarmány célra)

Lupinus angustifolius 100

7 Fehérvirágú édes csillagfürt Lupinus albus 100

8 Kékvirágú édes csillagfürt Lupinus angustifolius 100

9 Sárgavirágú édes csillagfürt Lupinus luteus 100

10 Szárazborsó (Sárgaborsó) Pisum sativum ssp. sativum convar. 
sativum 

100

11 Csicseriborsó Cicer arietinum 80

12 Tavaszi takarmányborsó Pisum sativum 170

13 Őszi takarmányborsó Pisum sativum 100

14 Mezei borsó Pisum arvense 100
”
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9. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„7. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A szálas fehérjetakarmány-növények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta és 
gumó értékei

  A B C D E F

1 Megnevezés magyarul 
Megnevezés 

latinul

Minimum vetőmag 

kg/hektár

Minimum 

csíraszám  

db/hektár

Minimum

palánta

 db/hektár

Minimum gumó

kg/hektár

2

Lucerna, Lucerna erjesztett 
takarmány, Lucerna 
zöldtakarmány*

Medicago sativa 15 – – –

3 Komlós lucerna* Medicago lupulina 15 – – –

4 Sárkerep lucerna* Medicago falcata 15 – – –

5 Tarkavirágú lucerna* Medicago x. varia 15 – – –

6 Lucerna* (vetőmag célra) Medicago sativa 8      

7 Bíborhere* Trifolium incarnatum 10 – – –

8 Fehérhere* Trifolium repens 6 – – –

9 Korcshere (svédhere)* Trifolium hybridum 6 – – –

10 Vöröshere* Trifolium pratense 10 – – –

11 Alexandriai here* Trifolium alexandrinum 10 – – –

12

Legány-féle keverék 
(pannon- vagy 
szöszösbükköny, rozs, 
búza, árpa vagy bíborhere 
keverék)

Vicia pannonica/Vicia 
villosa + Triticum 
aestivum/Secale 
cerelace + Trifolium 
incarnatum 

búza vagy 
rozs: 60, 

szöszösbükköny 
vagy pannon- 

bükköny: 80 és 
bíborhere: 20

– – –

13
Borsós 
kukoricacsalamádé**

Pisum sativum + zea 
mays conv. Vulgaris

–

borsó: 
600 000

kukorica:  
400 000 

– –

14
Borsós 
napraforgó-csalamádé

Pisum sativum +  
Helianthus annus

120 kg borsó 
+ 25 kg 

napraforgó

borsó: 
600 000

napraforgó: 
400 000 

– –

15 Szarvaskerep* Lotus corniculatus 14 – – –

16 Takarmánybaltacim* Onobrychis viciifolia 

hámozott 
vetőmagból 

95 kg 
hámozatlanból 

145 kg

– – –
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17
Takarmánybükköny  
(Tavaszi bükköny)*

Vicia sativa L. 30 – – –

18 Szöszösbükköny* Vicia villosa 30 – – –

19 Pannonbükköny* Vicia pannonica 30 – – –

20 Rozsos szöszösbükköny
Secale cereale + Vicia 
villosa

60 kg rozs + 
105 kg 

szöszösbükköny

rozs: 
2 000 000 
szöszös-

bükköny:  
3 000 000

– –

21 Szilfium* Silphium perfoliatum – – 20 000 –

22 Keleti kecskeruta* Galega orientalis 12 – – –

23 Lósóska Rumex acetosella 40 – – –

24 Csicsóka* Helianthus tuberosus – – – 500

25 Szegletes lednek Lathyrus sativus 160 100 000    

Megjegyzés: 
  *  Többéves művelésre alkalmas kultúra
** A keverék tömegértékének meghatározása során a  Pisum sativum 117 g/ezer mag, a  Zea mays conv. vulgaris  
      esetében 250 g/ezer mag értékkel kell számolni.”
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10. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„8. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez
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* Megjegyzés :előző évi telepítés vagy felülvetés esetén  elegendő az évet megadni, tárgyévi telepítés vagy felülvetés esetén a hónap és nap megadása szükséges.

Lap sorszáma:

Zöldségnövények esetén
Ökológiai jelentőségű másodvetés esetén

Te
rü

le
t (

ha
)

H
as

zn
os

ítá
si

kó
d

Szemes fehérjenövények esetén

tárgy- 
évben

előző 
évben

Tábla 
sorszáma 
kifizetési 
kérelem 
szerint

Ipari zöldségnövények esetén

Szálas fehérjenövények és nitrogénmegkötő 
növények esetén

A B C D Q

Vis maior/ megjegyzés

Szálas fehérjenövények esetén
Nitrogénmeg-
kötő növény-

kultúra esetén

Ökológiai jelentőségű 
másodvetés esetén

Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez, a nitrogénmegkötő növényekhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez 
kapcsolódó nyilvántartás -   _ _ _ _    évben GN-19	  

 
* Megjegyzés: Előző évi telepítés vagy felülvetés esetén elegendő az évet megadni, tárgyévi telepítés vagy felülvetés esetén a hónap és nap megadása szükséges.”
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11. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„9. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Tárolási napló

Név: Cím: Kincstár ügyfélazonosító-szám: Év:

Megnevezés, méret, minőség: Nyilvántartási szám: Oldalszám:

A Főkönyvi számla száma (szükség esetén): Termékjegyzékszám: Raktár elhelyezése:

Készlet
legkisebb: Raktárkód:

legnagyobb: Növekedés Csökkenés

Készlet
Tétel 
sorszám20__ Bizonylatszám Mozgásnem Megjegyzés bevétel átvétel

vissza- 
vétel

egyéb bevétel átvétel
vissza- 
vétel

egyéb

Kelt Áthozat                    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

  Átvitel                    
Dátum:
Cégszerű aláírás”
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12. melléklet a 13/2017. (III. 17.) FM rendelethez
„3. melléklet a 10/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az ökológiai jelentőségű másodvetésben vethető növényfajok listája

 1.  Lóbab (Vicia faba var. major)
 2.  Szegletes lednek (Lathyrus sativus)
 3.  Takarmánybükköny (Vicia sativa)
 4.  Hajdina (Fagopyrum esculentum)
 5.  Facélia (Phacelia tanacetifolia)
 6.  Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)
 7.  Cirok (Sorghum vulgare)
 8.  Kerti zsázsa (Lepidium sativum)
 9.  Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)
10.  Sárga virágú csillagfürt (Lupinusluteus L.)
11.  Kék virágú csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)
12.  Édes csillagfürt (fehér, sárga vagy kék virágú) (Lupinus alba)
13.  Somkóró (Melilotus albus)
14.  Perzsahere (Trifolium resupinatum)
15.  Vöröshere (Trifolium pratense L.)
16.  Fehérhere (Trifolium repens L.)
17.  Korcshere (Trifolium hybridum)
18.  Szöszösbükköny (Vicia villosa Roth)
19.  Bíborhere (Trifolium incarnatum)
20.  Olaszperje (Lolium multiflorum)
21.  Olajretek (Raphanus sativus L.var.oleiformis Pers.)
22.  Fehérmustár (Sinapis alba)
23.  Takarmányrepce (Brassica napus)
24.  Zöld rozs (Secale cereale)
25. Sziki kender (Crotalaria juncea L.)
26. Négermag (Guizotia abyssinica)
27. Abesszin vagy etiópiai mustár (Brassica carinata)
28. Fekete zab (Avena strigosa)
29. Pannonbükköny (Vicia pannonica)
30. Len (Linum usitatissimum)
31. Takarmánybaltacim (Onobrychis viciifolia)”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozata
az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról

A Kormány egyetért az Országos Mentőszolgálat mentőgépjármű szükségletének folyamatos, tervezett, hazai állami tulajdonban 
lévő társaság általi gyártásból történő biztosításával, és ennek érdekében:
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét a  2017–2021 közötti időszakra, a  szükséges amortizációs csere 

biztosítására 624 db mentőgépjármű beszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021-ig ütemezetten

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaságnál a  mentőgépjárművek gyártása és fejlesztése 
érdekében szükséges tőkeemeléshez 1400,0 millió forintot biztosítson a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím,  
1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. által 
végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím terhén;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – 
a  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaságnál 
a  mentőgépjárművek gyártása és fejlesztése érdekében 1400,0 millió forint összegű tőkeemelés végrehajtásáról 
intézkedjen;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. március 31.

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot a  mentőgépjárművek 1.  pont szerinti 
beszerzésének és szállításának pontosított ütemezésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot arra, hogy a  mentőgépjárművek 
hazai gyártásának megvalósítása hogyan illeszthető az Irinyi Tervbe.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozata
a központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  központi államigazgatási szervek iratanyagának hosszú távú megőrzését és tárolását 

elsősorban a  PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 
01-09-672257), illetve a  Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-047885) által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kell megoldani;

 2.  felhívja a  belügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és 
a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával – tegye meg az  1.  pont szerinti szolgáltatás igénybevétele érdekében 
szükséges intézkedéseket és ennek keretében készítsen a Kormány részére előterjesztést, amelyben javaslatot tesz
a) azokra az ügykörökre, amelyekben a papíralapú iratok bevonhatóak a központi kötelező irattározás körébe,
b) a szükséges jogszabály-módosításokra és
c) a felmerülő költségek biztosítására.

Felelős: belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1122/2017. (III. 17.) Korm. határozata
a mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről

A Kormány
 1. felhívja a  minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint 

a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében felsorolt szervezetek a KM01KGSM16. számú, „Mobil távközlési szolgáltatások 
beszerzése 2016” tárgyú keretmegállapodás alapján megkössék az egyedi előfizetői szerződéseket, és végrehajtsák 
a szolgáltatóváltás miatti hívószámhordozásokat;

Felelős: miniszterek
Határidő: azonnal

 2. felkéri a  Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése alapján a  központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezett 
szervezeteket, hogy vizsgálják meg a KM01KGSM16. számú, „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyú 
keretmegállapodáshoz való csatlakozás lehetőségét és gazdasági előnyeit.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozata
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

A Kormány
 1. elkötelezett az  Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben megfogalmazott – ifjúsági és 

gyermekprogramok megvalósításával, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos, 
a  gyermekek művelődését, szociális, kulturális és egyéb, társadalmi beilleszkedést segítő kompetenciáiknak 
a fejlesztését támogató – feladatok megvalósításában és támogatásában, ezért egyetért a Zánkai Erzsébet-tábor és 
a Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez szükséges beruházásokkal;

 2. felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjanak 
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány mint a táborhelyek tulajdonosa részére
a) 2017. évben 1000,0 millió forint,
b) 2018. évben 8550,0 millió forint,
c) 2019. évben 16 450,0 millió forint
többletforrás rendelkezésre bocsátásáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, a 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 12. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Felelős: az a) pont tekintetében: emberi erőforrások minisztere
 a b) és c) pontok tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
                  emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) pont tekintetében: 2017. március 31.
 a b) pont tekintetében: a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
 a c) pont tekintetében: a 2019. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1124/2017. (III. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 

2.  pontja alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához 
jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 371,1 millió forint összeggel történő 
túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása 
során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozata
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 128,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt 
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések alcím terhére, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 13. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
cím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -128,7

XIV. Belügyminisztérium
001755 13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

K1 Személyi juttatások 105,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23,2

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 128,7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 128,7 128,7
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 3 500 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. december 10.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím- Alcím- Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

351651 28 Kiemelt közúti projektek
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 700 000

XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőiányzatok
360328 14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 800 000
XI. Miniszterelnökség

32 Központi kezelésű előirányzatok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 500 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím- Alcím- Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím- Alcím- Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

351651 28 Kiemelt közúti projektek 1 700 000
XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőiányzatok

360328 14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 1 800 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 500 000 3 500 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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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.

A Kormány 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozata
az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges 
kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről

A Kormány
 1. megtárgyalta és elfogadta az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához 

szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről szóló előterjesztést;
 2. egyetért az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorciumban (ELI-ERIC) való magyar részvétellel;
 3. egyetért azzal, hogy az  ELI működtetéséhez, a  fenntartási kötelezettség teljesítéséhez és az  ELI Európai Kutatási 

Infrastruktúra Konzorcium (ELI-ERIC) tagdíjához szükséges forrásokat 2018–2022 között Magyarország központi 
költségvetésében biztosítani kell. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetés 
tervezése során az ELI működéséhez és fenntartásához szükséges forrásoknak a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal fejezetben történő biztosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő:  a 2018–2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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	A Kormány 46/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 47/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzle

	A Kormány 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2017. (III. 17.) MvM rendelete
	az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2017. (III. 17.) MvM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

	A földművelésügyi miniszter 12/2017. (III. 17.) FM rendelete
	a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

	A földművelésügyi miniszter 13/2017. (III. 17.) FM rendelete
	az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról

	A Kormány 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről

	A Kormány 1122/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről

	A Kormány 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

	A Kormány 1124/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről
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