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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2018. (III. 29.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára 
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről,  
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló  
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló  
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § 
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH  rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) Az R. 20. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) Az R. 23. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (9) Az R. 25. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (10) Az R. 26. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (11) Az R. 28. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 (12) Az R. 29. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 (13) Az R. 30. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
 (14) Az R. 31. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Paróczai Csaba s. k.,
  elnökhelyettes

1–14. melléklet az 1/2018. (III. 29.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–14. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_18_046_1MEKHr_1_14mell.pdf fájlnév alatt található. 
A MEKH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 2171-től 2721-ig oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2018. (III. 29.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások  
2018. 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 papír alapon 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 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 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,

4. 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.

 (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. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ 

vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása,
10. VP5-8.4.1-15 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,
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11. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
12. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
13. VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken,
14. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás,
15. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések,
16. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,
17. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,
18. VP5-8.5.1-17 Az  erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 

beruházások.
 (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 1–9., valamint 15–18.  pontja esetében kifizetési kérelemnek, a  10–14.  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 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 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 rendelet 
szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az  erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia 
a területadatokat.

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

 (4) 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.

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 3. 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. és 
4. 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. 
pontja 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.
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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 8. 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.

9. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12.  §-a az  alábbi (8)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) Kötelezett személyében bekövetkező változás esetén a  támogatásra jogosult helyébe lépő kötelezettséget 
átvevő, illetve a  jogutód az  első kifizetési kérelemben köteles nyilatkozni a  kötelezettségátvállalás, illetve 
a  jogutódlás kérelmezésének évére vonatkozóan a  2.  § 18.  pontja szerinti jövedelméről és a  4. számú melléklet 
alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.”

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A belügyminiszter 8/2018. (III. 29.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. melléklet 1. és 6. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 5. pontjában és 1. melléklet B) pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. melléklet 2., 5. és 9. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 1. melléklet 4. és 8. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 5. és 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2018. március 31. napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 8/2018. (III. 29.) BM rendelethez

 1. Az R 1. melléklet 1. pont 1.63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.63. az  Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett rendőrségi honlap (www.police.hu) és 
a  működtetéséhez szükséges informatikai rendszerek, ideértve a „police.hu” domainnév fenntartását és kezelését, 
ide nem értve a tartalommenedzsment szolgáltatásokat;”

 2. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. pont 1.65.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.9. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett www.kef.gov.hu honlap;”

 3. Az R 1. melléklet 1. pontja a következő 1.74. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.74. az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a  Belügyminisztériumnak 
a  közszolgálati és hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő humánerőforrás-gazdálkodási, valamint egyéb, 
képzéssel összefüggő feladatai ellátása érdekében működtetett alábbi szakrendszerek üzemeltetése, ideértve 
az  informatikai infrastruktúrát, a  kapcsolódó adatbázisokat és adatbázis operációs rendszereket, az  alkalmazás 
és alkalmazás operációs rendszereket, a  domainnevek kezelését, valamint az  alkalmazástámogatást (helpdesk, 
jogosultságkiosztás), ide nem értve a tartalommenedzsment szolgáltatást:
1.74.1. „KVR – Kiválasztási rendszer” szakrendszer;
1.74.2. „TÉR – Teljesítmény Értékelő Rendszer” szakrendszer;
1.74.3. „Közigazgatási állásportál” szakrendszer;
1.74.4. „RVTV – Rendészeti vezetőképzési és továbbképzési vizsgaportál” szakrendszer;
1.74.5. „HVM – Egyes rendészeti tevékenységet végzők alapképzési és vizsgarendszer” szakrendszer;
1.74.6. „Személy és Vagyonőr Vizsgarendszer” szakrendszer;
1.74.7. az OVF (Országos Vízügyi Főigazgatóság) modul, a vízügyi ágazat továbbképzési szakrendszer;
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1.74.8. az  RVTV, a  HVM, valamint az  OVF és a  Személy és vagyonőr rendszerhez kapcsolódó E-learning 
keretrendszer;”

 4. Az R 1. melléklet 1. pontja a következő 1.75. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.75. az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján jogszabályban 
meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) alapinfrastruktúra üzemeltetése;”

 5. Az R 1. melléklet 1. pontja a következő 1.76. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.76. a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett Közbeszerzési Portál, valamint  
a  www.kozbeszerzes.gov.hu honlap informatikai üzemeltetése és a  működtetéséhez szükséges informatikai 
rendszerek üzemeltetése.”

 6. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.23. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.23. Az 1.63. pontban meghatározott rendszer;”

 7. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.24. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.24. Az 1.74. pontban meghatározott szakrendszerek;”

 8. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.25. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.25. Az 1.75. pontban meghatározott szakrendszer alapinfrastruktúrája;”

 9. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.26. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.26. Az 1.76. pontban meghatározott rendszer.”

A földművelésügyi miniszter 8/2018. (III. 29.) FM rendelete
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi 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,
a 20.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges 
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) 
FVM rendelet] 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) fa- és bokorcsoport: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a  továbbiakban: MePAR) meghatározott 
és feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, legfeljebb 5000 négyzetméter, jellemzően nem vonalas 
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kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület, amely legalább 20%-ban, gyep 
felszínborítással is történő érintkezés esetén pedig legalább 50%-ban szántóval van körülvéve,”

 (2) Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„e) kis kiterjedésű tó: a  MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, de legfeljebb 
5000 négyzetméter nagyságú, szántóval körülvett, mezőgazdaságilag időszakosan sem hasznosított vagy nyílt 
vízfelülettel és maximum 10 méter széles part menti vegetációval szegélyezett vagy legalább időszakosan vízjárta, 
de a száraz időszakokban is állandó, a vizes élőhelyekre jellemző növényzettel borított, mélyebb fekvésű terület,”

 (3) Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„h) másodvetés: 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 1. § 13. pontjában meghatározott növénykultúra,”

2. §  Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Az 1. számú melléklet 6.1. pontjában foglalt előírások vonatkozásában)
„a) másodvetés hiányában nem megengedett
aa) a tökre oltott dinnye két évig történő termesztése esetén a dinnye termesztése vagy a dinnye két évig történő 
termesztése esetén a tökre oltott dinnye termesztése, illetve
ab) a  kukorica termesztésekor a  vetőmagcélú hibridkukorica termesztése vagy vetőmagcélú hibridkukorica 
termesztésekor a kukorica termesztése;”

3. §  Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. 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

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 [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 13. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő)
„f ) kérelmezett állatállományát a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkor-, brucellózis- és 
leukózismentes tenyészetben tartja.”

5. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés c) pont szerinti bejelentés elmulasztása esetén a Kincstár ötnapos határidővel a hiányzó adatok 
Termékenyítési Rendszerbe történő bejelentésének pótlására szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.”

6. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 13. § (3) bekezdés f ) pontja szerinti mentességnek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állnia. 
Ha a támogatási kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem 
alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.”

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

7. §  A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 
8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kizárt tevékenységet, illetve a  kizárt mezőgazdasági termelői minőséget 
a Kincstár kizárólag a 2015. és 2017. év közötti időszakban benyújtott egységes kérelem kapcsán vizsgálja.”
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4. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

8. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. szaporítóanyag: vetőmag, palánta, dugvány, tősarj, gumó, hagyma vagy hagymagerezd;”

9. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha anyatehéntartás és tejhasznú tehéntartás támogatás igénylése esetén a  mezőgazdasági termelő 
tenyészetére vonatkozóan nem került igazolásra a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fennálló 
gümőkor-, brucellózis- és leukózismentesség a  11.  § (4)  bekezdése vagy a  13.  § (5)  bekezdése alapján, akkor 
a támogatási kérelem vis maior bejelentés benyújtása esetén is elutasításra kerül.”

10. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Anyatehéntartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„c) a  kérelmezett állatállományát a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkor-, brucellózis- és 
leukózismentes tenyészetben tartja,”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  (1)  bekezdés d)  pont szerinti bejelentés elmulasztása esetén a  Kincstár ötnapos határidővel a  hiányzó 
adatok Termékenyítési Rendszerbe történő bejelentésének pótlására szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.”

11. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tejhasznú tehéntartás támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„c) a  kérelmezett állatállományát a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-, brucellózis- és 
leukózismentes tenyészetben tartja.”

12. § (1) 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 spárgadugvány, a mentatősarj, 
valamint a mezeiborsó-szaporítóanyag felhasználásának igazolása esetén.”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha a  mezőgazdasági termelő az  adott támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített 
szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását az  (5), (5a) és (5b)  bekezdés, torma- és spárgadugvány vagy 
mentatősarj termesztése esetén a 17. § (1) bekezdés c) pontja, mezei borsó termesztése esetén a 20. § (1) bekezdés 
d) pontja szerint igazolja, akkor 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. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2017.  évi támogatási kérelemhez kapcsolódóan a  (2)  bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásának 
elmulasztása esetén a  Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – felszólítja a  mezőgazdasági termelőt azok 
hiánytalan benyújtására.”

14. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„c) torma- és spárgadugvány vagy mentatősarj termesztése esetén a  termeléshez kötött közvetlen támogatás 
igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a  3.  mellékletben meghatározott, hektáronkénti 
minimális dugvány vagy tősarj felhasználásáról nyilatkozik, és a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási 
napló vonatkozó betétlapjain rögzíti.”

 (2) 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 vagy menta esetében 
a  vetés vagy telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a  vetés vagy telepítés évét követő hét évig 
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–  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.”

15. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19.  § (2)  bekezdésében és 19/A.  § (2)  bekezdésében a „kilencven napon belül” 
szövegrész helyébe a „hatvan napon belül” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (7) bekezdése és 19/A. § (7) bekezdése.

5. 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

18. § (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. § 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 
energianádfajokat, az  olasznád- és a  szilfiumfajokat 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. § 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6.  erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv:  erdőterülettel közvetlenül határos, támogatható szántóterületen 
az erdőszéllel párhuzamosan, egybefüggően minimum 30 méter hosszan elhelyezkedő, legalább három, legfeljebb 
tíz méter széles földterület;
7.  fás sáv: legalább 50%-ban fás szárú vegetációval borított, minimum három, legfeljebb húsz méter átlagos 
szélességgel rendelkező, jellemzően sávszerű kiterjedésű földterület, amely
a) a szántóterülettől fizikailag elkülönül,
b) teljes sávszélességében lágy szárú növényzet legfeljebb öt, mesterséges elem legfeljebb két méter hosszan 
szakítja meg, és
c) a szántóterülettel legalább harminc méter hosszan szomszédos;”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. konyhakert: olyan, a gazdaság más földterületeitől elkülöníthető terület, amelyen a gazdaság jellemzően saját 
felhasználására történő termelést folytat, és teljesülnek a mezőgazdasági üzemre vonatkozó jogszabályi előírások és 
támogatási jogosultsági feltételek;”

 (4) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 24. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. táblaszegély: legalább 50%-ban lágy szárú növényzettel borított, legalább három és legfeljebb húsz méter 
átlagos szélességgel rendelkező, jellemzően sávszerű kiterjedésű termeléssel nem érintett földterület, amely 
a  szántóterülettől fizikailag elkülönül, azzal közvetlenül, egybefüggően legalább harminc méter hosszan határos, 
továbbá teljes sávszélességében mesterséges elem legfeljebb két méter hosszan szakítja meg;
25. tájelem: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő 
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az  állatok 
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] szerinti védett tájképi elem, valamint a fás sáv;”
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 (5) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„27. vízvédelmi sáv: az 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet 2. § m) pontja szerint meghatározott terület;”

 (6) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„32. növényvédő szer: a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelet 2.  cikk 1. bekezdésében 
meghatározott szerek.”

19. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[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, 
valamint a nádat – 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 lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása,”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott 
mezőgazdasági terület abban az esetben támogatható, ha]
„c) az állandó gyepterületen és az ideiglenes gyepterületen – amennyiben ott tárgyévben mezőgazdasági termelés 
nem folyik – a  gyepalkotó fűfajok – nem beleértve a  nádat – és takarmánynövények túlsúlyban vannak, és nem 
található a  tárgyévet megelőző vegetációs időszakból maradt olyan növedék, amelynek szaporító képletei is 
elnyíltak.”

20. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A 18., 20., 21., 22. és 23. §-okban meghatározott növényvédőszer-használati tilalom alól kizárólag a 94/2015. 
(XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott események mentesíthetik a mezőgazdasági 
termelőt.”

21. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A terménydiverzifikáció szempontjából a következő növénykultúrák minősülnek különbözőnek:)
„a)  a 6.  melléklet I. táblázatában felsorolt, különböző nemzetségekbe tartozó növények, kivéve a  tönkölybúza 
(Triticum spelta), amelyet az ugyanazon nemzetségbe tartozó növénykultúráktól különböző növénykultúrának kell 
tekinteni,”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  táblaszegély vagy a  vízvédelmi sáv 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 1. § 14. pontja szerinti támogatható terület, akkor az egységes 
kérelemben a táblaszegélyt vagy a vízvédelmi sávot – a támogatható területre eső rész tekintetében – a szomszédos 
szántóterület hasznosításával azonos hasznosításúnak vagy parlagon hagyott területként kell bejelenteni, és 
a terménydiverzifikáció szempontjából is ekként vehető figyelembe.”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Azokat a  területeket, amelyeken vetőmagkeveréket vetnek, a  keverékben található egyes növénykultúráktól 
függetlenül úgy kell tekinteni, hogy az  adott területet egyetlen növénykultúra borítja. Több vetőmagkeverék 
használata esetén, ha a vetőmagkeverékek összetevői legalább egy komponens tekintetében egymástól eltérnek, 
akkor a vetőmagkeverékeket különböző növénykultúrának kell tekinteni.”

22. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 7. és 8. § szerinti követelmények alól mentesül az a mezőgazdasági termelő,)
„c) akinek a szántóterülete több mint 75%-a
ca) parlagon hagyott terület,
cb) ideiglenes gyepterület,
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cc) hüvelyes növénnyel bevetett terület vagy
cd) a ca)–cc) alpontokban meghatározottak kombinációja;”

23. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 12. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző évben bejelentett és elismert vis maior esemény miatt nem 
teljesítette a visszaállítási kötelezettségét, úgy a tárgyévben köteles ennek eleget tenni, továbbá a tárgyévi egységes 
kérelemben állandó gyepterületként bejelentett földterületei tekintetében további olyan vis maior esemény 
elismerését nem kezdeményezheti, ami a visszaállítási kötelezettségét érinti.”

24. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ökológiai jelentőségű területként a következő földterületek vehetők figyelembe:)
„d) vízvédelmi sáv és táblaszegély;”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ökológiai jelentőségű területként a következő földterületek vehetők figyelembe:)
„h) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján erdősített terület (a  továbbiakban: erdősített terület), amely az  egységes 
területalapú támogatás vonatkozásában 2008. évben támogatható területnek minősült;”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A MePAR nyilvántartásában fás sávként és táblaszegélyként lehatárolt terület azon része számolható el ökológiai 
jelentőségű területnek, amely az 5. melléklet szerint meghatározott méretkorlátoknak megfelel.
(4) Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikk (1) bekezdésében foglalt ökológiai jelentőségű terület kötelezettség alapjának 
meghatározásához a  mezőgazdasági termelő által bejelentett szántóterület, valamint az  (1)  bekezdés c), d), g) és 
h) pont szerinti bejelentett területet kell figyelembe venni. A g) és h) pont szerinti területet abban az esetben is bele 
kell számítani az ökológiai jelentőségű terület kijelölésének kötelezettsége alapjául szolgáló területbe, ha azt nem 
jelentették be ökológiai jelentőségű területként.”

25. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) Az  ökológiai jelentőségű területnek a  mezőgazdasági termelő által az  egységes kérelmében bejelentett 
MePAR-ban támogatható szántóterületen vagy azzal szomszédosan kell elhelyezkednie oly módon, hogy 
a szomszédos elemek esetében a szántóterület és az ökológiai jelentőségű terület közös határvonala egybefüggően 
minimum harminc méter hosszú legyen.
(2) A táblaszegély és a folyóvíz, illetve az állóvíz menti vízvédelmi sávok abban az esetben számolhatók el ökológiai 
jelentőségű területként, ha azok az  egységes kérelemben bejelentett szántóterülettel közvetlenül szomszédosan 
helyezkednek el. Fás sáv esetében az  ökológiai jelentőségű terület és a  mezőgazdasági termelő által az  egységes 
kérelmében bejelentett szántóterület között legfeljebb öt méter szélességű, szilárd burkolattal nem fedett egyéb 
terület lehet.
(3) Ökológiai jelentőségű területnek minősül továbbá az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
megfelelő, az  egységes kérelemben bejelentett fás sávnak vagy táblaszegélynek minősülő ökológiai jelentőségű 
területtel közvetlenül határos fás sáv, táblaszegély és vízvédelmi sáv is, amennyiben azok megfelelnek az  1.  § 
(1)  bekezdés 7., 24. és 27.  pontjában foglalt paramétereknek. Ebben a  tekintetben a  fás sáv, táblaszegély és 
vízvédelmi sáv akkor fogadható el ökológiai jelentőségű területként, amennyiben a  tábla irányából teljes 
egészében, és legalább harminc méter hosszan a  táblával szomszédos, az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott 
feltételeknek megfelelő, az egységes kérelemben bejelentett fás sáv vagy táblaszegély mögött helyezkedik el.
(4) Ha a  fás sáv, táblaszegély vagy vízvédelmi sáv és az  egységes kérelemben bejelentett szántóterület között 
elhelyezkedő táblaszegély vagy fás sáv az adminisztratív vagy fizikai ellenőrzés eredményeképpen nem számolható 
el ökológiai jelentőségű területként, abban az esetben a vele közvetlenül a hosszanti oldal mentén határos fás sáv, 
táblaszegély vagy vízvédelmi sáv sem számolható el.
(5) Az  e  §-ban meghatározott szomszédossági és határossági viszonyokra az  ökológiai jelentőségű területként 
rendelkezésre állás szempontjából a 2007. évi XVII. törvény 79/B. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(6) A  rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénynek és az  erdősített területnek a  mezőgazdasági 
termelő által az  egységes kérelmében bejelentett szántóterületen vagy egyéb más támogatható területen kell 
elhelyezkednie.”
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26. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  13.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontjában meghatározott ökológiai jelentőségű területek azon részei vehetők 
figyelembe, amelyek megfelelnek az  5.  mellékletben szereplő minimális és maximális határértékeknek. Továbbá 
a 14. § (2) bekezdése szerint meghatározott, az egységes kérelemben bejelentett fás sávnak vagy táblaszegélynek 
minősülő ökológiai jelentőségű területtel közvetlenül határos fás sáv, táblaszegély és vízvédelmi sáv is elszámolható 
az 5. mellékletben az adott elemre megadott maximális elfogadható szélességig.
(3) Fás sávok esetében, ha a  fás szárú vegetáció lombkoronája az  elszámolni kívánt elem teljes szélességében 
öt  méternél hosszabb szakaszon megszakad, akkor a  szakadással elválasztott részeket különállóan, az  1.  § 
7. pontjában foglaltaknak megfelelően kell ökológiai jelentőségű területként bejelenteni.”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egyes ökológiai jelentőségű területeknek önállóan kell megfelelniük a méretkorlátoknak, azonban a fás sáv, 
vízvédelmi sáv és táblaszegély egy másik ökológiai jelentőségű terület által teljesen körülvett belső területként nem 
vehető figyelembe mint ökológiai jelentőségű terület.”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Ha a  mezőgazdasági termelő az  illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében álló vízvédelmi sávot 
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, 
ha a Kincstárnak tárgyév június 30-áig birtokába kerül az adott időszakban a vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben 
álló ingatlanok „shape” formátumú adatállománya.”

27. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 18–20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18.  § (1) A  parlagon hagyott terület akkor minősül ökológiai jelentőségű területnek, ha annak pihentetési 
időtartama legalább a tárgyév január 1-jétől augusztus 31-éig tart és a pihentetés időtartama alatt a terület teljes 
egészén nem használnak növényvédő szert.
(2) A  mezőgazdasági termelőnek az  egységes kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az  ökológiai jelentőségű 
területként bejelentett parlagon hagyott területen az (1) bekezdés szerinti pihentetés időtartama alatt nem folytat 
mezőgazdasági termelést és nem használ növényvédő szert. Amennyiben a  mezőgazdasági termelő nyilatkozata 
szerint az  adott ökológiai jelentőségű területen a  pihentetési időszakban mezőgazdasági termelést folytat vagy 
növényvédő szert használ, a terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.
(3) A  mezőgazdasági termelőnek az  ökológiai jelentőségű területre vonatkozóan a  növényvédőszer-mentes 
gazdálkodást 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, 
GN07 betétlapjaival kell igazolnia, és azokat öt évig meg kell őriznie. A betétlapokat a Kincstár helyszíni ellenőrzés 
keretében jogosult ellenőrizni.
(4) Ha a mezőgazdasági termelő az (1) bekezdésben hivatkozott pihentetési időtartamon kívüli időszakban használ 
növényvédő szert, vagy fennáll annak a veszélye, hogy a talajból a pihentetés időtartamán kívüli növényvédőszer-
használat miatt szermaradvány mutatható ki, akkor az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítését a (3) bekezdésben 
foglaltakon túl a tárgyév vagy a növényvédőszer-használat évére vonatkozó gazdálkodási napló GN10 betétlapjával 
igazolja.
(5) Ha az  ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a  mezőgazdasági termelő a  gazdálkodási naplót 
nem vagy hiányosan vezette vagy annak adatai alapján nem bizonyítható egyértelműen, hogy betartotta az adott 
ökológiai jelentőségű terület teljes egészén az  (1)  bekezdésben előírtakat, abban az  esetben a  parlagon hagyott 
terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.
(6) Az  öt évnél hosszabb ideig – ökológiai jelentőségű terület céljára – parlagon hagyott területet is 
szántóterületnek kell tekinteni.
19.  § (1) A  kis kiterjedésű tó tájelem esetében az  ökológiai jelentőségű területként figyelembe vehető terület 
nagyságába a kis kiterjedésű tó partja mentén fekvő, legfeljebb tíz méter széles vegetációs sáv is beszámítható.
(2) A  fás sáv abban az  esetben vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként, ha az  – a  fizikai paraméterei 
alapján – a hosszabbik határvonalán szomszédos a mezőgazdasági termelő szántóterületével.
(3) A 14. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédosság vonatkozásában a védett tájképi elem a szántóterület 
részeként kerül figyelembevételre.
20.  § (1) Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény abban az  esetben vehető figyelembe ökológiai 
jelentőségű területként, ha azon nem használnak sem műtrágyát, sem növényvédő szert.
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(2) A  mezőgazdasági termelőnek az  egységes kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az  ökológiai jelentőségű 
területként bejelentett rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényen nem használ sem műtrágyát, sem 
növényvédő szert. Amennyiben a  mezőgazdasági termelő nyilatkozata szerint az  adott ökológiai jelentőségű 
területen növényvédő szert vagy műtrágyát használ, a terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.
(3) Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény ökológiai jelentőségű területre vonatkozóan 
a  mezőgazdasági termelő köteles a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  melléklete szerinti gazdálkodási napló 
GN01, GN06, GN07 betétlapjait vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az  (1)  bekezdésben előírt műtrágya- és 
növényvédőszer-mentességet a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében a gazdálkodási napló adatai alapján jogosult 
ellenőrizni.
(4) Ha az  ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a  mezőgazdasági termelő a  gazdálkodási naplót 
nem vagy hiányosan vezette vagy annak adatai alapján nem bizonyítható egyértelműen, hogy betartotta az adott 
ökológiai jelentőségű terület teljes egészén az  (1)  bekezdésben előírtakat, abban az  esetben a  terület nem 
fogadható el ökológiai jelentőségű területként.”

28. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (1)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarország bármely MePAR-ban támogatható területén elhelyezkedő, a  2.  mellékletben vagy 
a  (2)  bekezdésben meghatározott növényfajokból önállóan vagy azokból készített magkeverékkel vagy 
a 2. melléklet szerinti nitrogénmegkötő növény és nem nitrogénmegkötő növény keverékével bevetett földterület 
vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként.
(1a) Az ökológiai jelentőségű területen egynyári növények esetén a vetéstől a betakarításig, évelő növények esetén 
az igénylés naptári évének azon részében, amely alatt a növény a területen van, nem használnak növényvédő szert, 
továbbá nem használnak csávázott vetőmagot kivéve, ha
a) az évelő növénnyel bevetett terület a vetést követő évben vagy években kerül elszámolásra ökológiai jelentőségű 
területként vagy
b) a 2018. január 1-jét megelőzően elvetett növénykultúra 2018-ban vagy azt követően kerül elszámolásra ökológiai 
jelentőségű területként.
(1b) A  mezőgazdasági termelőnek az  egységes kérelmében nyilatkoznia kell az  (1)  bekezdés szerinti 
növényvédőszer-tilalom betartásáról. Ha a  mezőgazdasági termelő nyilatkozata szerint az  adott ökológiai 
jelentőségű területen az  (1a)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott eseten kívül növényvédő szert vagy 
csávázott vetőmagot használ, akkor a terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.
(2) Az ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen a mezőgazdasági termelőnek
a) a nitrogénmegkötő és nem nitrogénmegkötő növény keverékeiben előforduló növények csíraszám arányát;
b) az  (5)  bekezdésben meghatározott növénycsoportok esetében a  növényeknek a  termesztési időszak alatti 
jelenlétét a földterületen és;
c) az  ökológiai jelentőségű területen az  (1)  bekezdés szerinti időszak alatt a  növényvédőszer-használati tilalom 
betartását a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07, GN19 
és amennyiben releváns, a  GN17 és GN18 betétlapjaival kell igazolnia, azokat öt évig meg kell őriznie, és 
a gazdálkodási naplót a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.
(2a) Ha az  ügyfél nem vagy hiányosan 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, vagy nem igazolható, hogy az (1) bekezdésben előírt időszak 
teljes egészében betartotta a  nitrogénkötő növényekkel bevetett terület teljes egészén az  (1)  bekezdésben előírt 
növényvédő szer és csávázószer mentességi előírást, akkor a  földterület nem fogadható el nitrogénmegkötő 
növényekkel bevetett ökológiai jelentőségű területként.”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  mezőgazdasági termelő az  (1)  bekezdésben hivatkozott, a  vetés időpontját közvetlenül megelőző, 
illetve a  betakarítást, beforgatást követő időszakban, de még tárgyévben használ növényvédő szert, vagy fennáll 
annak a  veszélye, hogy a  talajból a  vetést megelőző növényvédőszer-használat miatt szermaradvány mutatható 
ki, akkor az  (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítését a  (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl a  tárgyév vagy 
a növényvédőszer-használat évére vonatkozó gazdálkodási napló GN10 betétlapjával igazolja.”

 (3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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
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a) a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával vagy
b) saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a  tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó 
számlával vagy
c) 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.”

29. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) Az  ökológiai jelentőségű másodvetés Magyarország bármely MePAR-ban támogatható területén, 
az 5. mellékletben foglaltak szerint vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként.
(2) Ha az  ökológiai jelentőségű másodvetés növényállományának valamely faja nem szerepel a  3.  mellékletben, 
akkor a  Kincstár az  egységes nemzetközi binominális nómenklatúra, és az  Európai Bizottság Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának Kommunikációs elektronikus felületére 2014. október 1-jéig bejelentett 
növényfaj lista alapján állapítja meg, hogy az  adott növényfajjal vagy azokból készített magkeverékkel bevetett 
földterület figyelembe vehető-e ökológiai jelentőségű területként.
(3) Az  ökológiai jelentőségű másodvetésnek a  vetéstől számított legalább hatvan napig jelen kell lennie 
a mezőgazdasági termelő földterületén, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott 
vetőmag használatát.
(4) A mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelmében nyilatkoznia kell a (3) bekezdés szerinti növényvédőszer-
tilalom betartásáról. Amennyiben a  mezőgazdasági termelő nyilatkozata szerint az  adott ökológiai jelentőségű 
területen a  kötelező fenntartási időszak alatt növényvédő szert vagy csávázott vetőmagot használ, a  terület nem 
fogadható el ökológiai jelentőségű területként.
(5) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet 
szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását és az ökológiai jelentőségű területen a (3) bekezdés 
szerinti időszak alatt a  növényvédőszer-használati tilalom betartását a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  melléklete 
szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07, GN19 és amennyiben releváns, a GN17 és GN18 betétlapjaival kell 
igazolnia, és azokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.
(6) Ha a mezőgazdasági termelő a (3) bekezdésben hivatkozott időszakot közvetlenül megelőző, illetve a kötelező 
fenntartást követő időszakban, de még tárgyévben használ növényvédő szert, vagy fennáll annak a veszélye, hogy 
a talajból a vetést megelőző növényvédőszer-használat miatt szermaradvány mutatható ki, akkor a (3) bekezdésben 
foglalt feltétel teljesítését az  (5)  bekezdésben foglaltakon túl a  tárgyév vagy a  növényvédőszer-használat évére 
vonatkozó gazdálkodási napló GN10 betétlapjával igazolja.
(7) Ha az  ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a  gazdálkodó nem vagy hiányosan vezeti 
a  gazdálkodási naplót, vagy annak tartalmával nem tudja egyértelműen bizonyítani a  3.  melléklet szerinti 
növényfajok keverékének felhasználását, vagy azt, hogy a  (3)  bekezdésben előírt időszak teljes egészében 
a  másodvetés a  területen megtalálható volt, vagy nem tudja bizonyítani, hogy a  (3)  bekezdésben előírt időszak 
teljes egészében betartotta az  ökológiai jelentőségű másodvetés teljes egészén a  (3)  bekezdésben előírt 
növényvédő szer és csávázószer mentességi előírást, akkor a  földterület nem fogadható el ökológiai jelentőségű 
területként.”

30. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv abban az  esetben vehető figyelembe ökológiai jelentőségű 
területként, ha az  erdő közvetlenül határos a  támogatható földterülettel, ahol az  erdőterületen a  lombkorona 
borítottságának mértéke legalább ötvenszázalékos.”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 23. §-a a következő (2a)–(2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Mezőgazdasági termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv akkor vehető figyelembe 
ökológiai jelentőségű területként, ha a  sávon az  ott termelt növénykultúra vetésétől annak betakarításáig nem 
használnak növényvédő szert, továbbá nem használnak csávázott vetőmagot kivéve, ha
a) az évelő növénnyel bevetett terület a vetést követő évben vagy években kerül elszámolásra ökológiai jelentőségű 
területként, vagy
b) a 2018. január 1-jét megelőzően elvetett növénykultúra 2018-ban vagy azt követően kerül elszámolásra ökológiai 
jelentőségű területként.
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(2b) A  mezőgazdasági termelőnek az  egységes kérelmében nyilatkoznia kell az  (2a)  bekezdés szerinti 
növényvédőszer-tilalom betartásáról. Amennyiben a mezőgazdasági termelő nyilatkozata szerint az adott ökológiai 
jelentőségű területen a  (2a)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott eseten kívül növényvédő szert vagy 
csávázott vetőmagot használ, a terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.
(2c) Az  ökológiai jelentőségű területnek bejelentett termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható 
hektársávon a (2a) bekezdés szerinti időszak alatt a növényvédőszer-használati tilalom betartását a mezőgazdasági 
termelőnek a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06 és GN07 
betétlapjaival kell igazolnia és azokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében 
jogosult ellenőrizni.
(2d) Ha a mezőgazdasági termelő a (2a) bekezdésben hivatkozott, a vetés időpontját közvetlenül megelőző, illetve 
a  betakarítást, beforgatást követő időszakban, de még tárgyévben használ növényvédő szert, vagy fennáll annak 
a veszélye, hogy a talajból a vetést megelőző növényvédőszer-használat miatt szermaradvány mutatható ki, akkor 
a (2a) bekezdésben foglalt feltétel teljesítését a (2c) bekezdésben foglaltakon túl a tárgyév vagy a növényvédőszer-
használat évre vonatkozó gazdálkodási napló GN10 betétlapjával igazolja.
(2e) Ha az ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági termelő a gazdálkodási naplót 
nem vagy hiányosan vezette vagy annak adatai alapján nem bizonyítható egyértelműen, hogy betartotta az adott 
ökológiai jelentőségű terület teljes egészén a (2a) bekezdésben előírt növényvédő szer és csávázószer mentességi 
előírást, abban az esetben a terület nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként.”

31. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 23. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„23. A vízvédelmi sáv és a táblaszegély”

32. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett táblaszegélyen mezőgazdasági termelés nem folytatható, 
azon kizárólag a  kultúrállapot fenntartása érdekében végezhető kaszálás, legeltetés, valamint mechanikai 
gyomirtás.”

33. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

34. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

35. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 1. § 10. pontjában az „a Herefélék (Trifolium) és a Lucernafélék (Medicago)” szövegrész helyébe az „a herefélék 

(Trifolium) és a lucernafélék (Medicago)” szöveg,
b) 1.  § 21.  pontjában az  „az a  szántóterület” szövegrész helyébe a  „támogatható területen elhelyezkedő 

szántóterület” szöveg,
c) 5.  §-ában az  „Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis 

maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben” 
szövegrész helyébe az „Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és 
a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben 
[a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet]” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében a „meghatározásra kerülő referencia” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,
e) 12. § (4) bekezdésében az „állandó gyepterületként vagy állandó legelőként” szövegrész helyébe az „állandó 

gyepterületként” szöveg,
f ) 12. § (7) bekezdésében a „lejárta” szövegrész helyébe a „megvalósítása” szöveg,
g) 15.  § (1)  bekezdésében a  „tájelemek területe” szövegrész helyébe a  „tájelemek, vízvédelmi sávok és 

táblaszegélyek területe” szöveg, a „védett tájképi elem” szövegrész helyébe a „védett tájképi elem, vízvédelmi 
sáv és táblaszegély” szöveg,

h) a 15. § (2) bekezdésében az „az adott tájelem” szövegrész helyébe az „az adott tájelem, vízvédelmi sáv vagy 
táblaszegély” szöveg,

i) a  16.  § (7)  bekezdésében a  „tájelem ökológiai jelentőségű területként” szövegrész helyébe a  „fás sáv, 
vízvédelmi sáv, táblaszegély ökológiai jelentőségű területként” szöveg

lép.
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36. §  Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 1. § 8. pontja,
b) 9. és 25. §-ában az „és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt” szövegrészek,
c) 16. § (6) bekezdése,
d) 8. melléklete.

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

37. §  A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (XI. 3.) 
FM rendelet] 1. § 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:
nem támogatható terület: az  a  terület, amely nem felel meg a  támogatható terület e  rendeletben meghatározott 
fogalmának, továbbá – figyelemmel az  1307/2013/EU rendelet 32.  cikk (3)  bekezdés második albekezdésében 
foglaltakra – az elsődlegesen nem mezőgazdasági céllal hasznosított alábbi területek:]
„a) repülőtér leszállópályája és a  repülőtér működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló létesítmények 
területe, ideértve az  ezeket körülvevő biztonsági védőövezet határait, valamint a  füves kifutópályával rendelkező 
repülőterek leszállópályáját és annak a rendeltetésszerű használatát biztosító egyéb füves területeket is,”

38. §  A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezhet, ha
a) a  4.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti adatok a  változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem 
(a  továbbiakban: változásvezetési kérelem) benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal 
nem egyeznek meg, és a változásvezetéssel érintett parcella vagy terület a fizikai blokk nem támogatható területére 
vagy másik fizikai blokkba legalább 3 méterrel úgy nyúlik túl, hogy a  túlnyúlással érintett terület nagysága eléri 
a 0,03 hektárt, és a kérelmezett terület támogatható területnek minősül, vagy
b) a  MePAR-ban rögzített táblaszegély, fás sáv, mezőgazdasági termelés alatt álló és termelés nélküli erdőszélek 
mentén fekvő támogatható sáv, továbbá védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és bokorcsoport, 
valamint magányosan álló fa (a  továbbiakban együtt: elem) vonatkozásában a  MePAR adatai a  változásvezetési 
kérelem benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és az adott elem 
valós területi nagysága legalább 1 méterrel nyúlik túl a MePAR-ban lehatárolt elem területén, úgy, hogy kiterjedése 
legalább 0,01 hektáros különbséget mutat a MePAR-ban rögzített állapothoz képest, vagy
c) a MePAR-ban nem rögzített táblaszegély, fás sáv, mezőgazdasági termelés alatt álló és termelés nélküli erdőszélek 
mentén fekvő támogatható sáv, továbbá védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és bokorcsoport, 
valamint magányosan álló fa vonatkozásában a  MePAR adatai a  változásvezetési kérelem benyújtásának 
időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és a kérelmezett elem megfelel a 10/2015. 
(III.  13.) FM rendeletben, illetve az  egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások 
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, 
valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben 
meghatározott fogalmaknak.”

39. §  A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  változásvezetési kérelem érdemi vizsgálata során, szükség esetén a  Kincstár a  változásvezetési kérelem 
véleményezése céljából elektronikus úton megkeresi a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet. 
A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  változásvezetési kérelem tárgyában elvégzett vizsgálat 
adatait tartalmazó véleményét elektronikus úton megküldi a  Kincstárnak. A  Kincstár a  változásvezetési kérelmet 
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv véleményének figyelembevételével bírálja el.”

40. §  A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
a) 1. § 10. pont c) alpontjában az „az eljárási törvény” szövegrész helyébe az „a Támogatási törvény” szöveg;
b) 1. § 10. pont g) alpontjában a „trágyalerakók” szövegrész helyébe az „állandó trágyalerakók” szöveg;
c) 2. § (5) bekezdésében a „fizikai blokkalapú” szövegrész helyébe a „fizikai blokk-alapú” szöveg;
d) 3.  § c)  pontjában a „támogatási kérelmek” szövegrész helyébe a „támogatási, valamint kifizetési kérelmek” 

szöveg;
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e) 4. § (3) bekezdésében a „MePAR továbbá” szövegrész helyébe a „MePAR” szöveg;
f ) 8. § (3) és (4) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrészek helyébe a „4. § (1) bekezdés g) és 

i) pontja szerinti” szöveg;
g) 8. § (7) és (8) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés g) és 

i) pontja szerinti” szöveg;
h) 8. § (9) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül” szövegrész helyébe a „visszautasítja” szöveg
lép.

41. §  Hatályát veszti a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (9) bekezdés a) pont ac) alpontja és 11. § (2) bekezdése.

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

42. §  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] 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapus azonosítással benyújtott vagy az ügyfél elektronikus ügyintézésre 
szolgáló értesítési tárhelyére (a  továbbiakban: értesítési tárhely) továbbított dokumentum tartalmát, valamint 
az  elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a  Magyar 
Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) az  ügyfél értesítési tárhelyére a  Központi Elektronikus Szolgáltató 
Rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül megküld;”

43. §  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 a  809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 38.  cikk (4)  bekezdése szerinti 
mérési tűréshatárnak megfelelő (a  továbbiakban: mérési tűréshatár) mértékben de legfeljebb 0,25 hektár 
területnagyságban térjen el egymástól. 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.”

44. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség az  (1)  bekezdésben 
foglaltakon kívül kiterjed az  adatváltozás bejelentésére – a  hasznosító személyében bekövetkező változás 
kivételével – a  23.  § (4)  bekezdés a)  pontja, valamint a  23.  § (11) és (14)  bekezdése szerinti adategyeztetés 
(a  továbbiakban együtt: adategyeztetés), illetve a  jogszerű földhasználat vizsgálat során tett nyilatkozat 
megtételére is.”

45. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  meghatalmazott mellett az  ügyfél is rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a  meghatalmazott által 
ügyfélkapus azonosítással benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését 
a meghatalmazó az ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen 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 lehet korábbi, mint a  meghatalmazás ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásának időpontja. Ha 
a  meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a  kinyomtatott és aláírt meghatalmazást 
postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a  lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatal részére 
a (4) bekezdésben foglaltak szerint.”
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46. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzés a  809/2014/EU rendelet 3.  cikk (2)  bekezdése alapján 
ellenőrzésről történő értesítésnek minősül.”

47. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  túligénylés nem haladja meg a  referenciaterület méretének mérési tűréshatárral számolt területét, akkor 
a  Kincstár a  túligénylés arányában a  referenciaterület méretéig csökkenti a  referenciaterületen belüli támogatási 
igénylésekben megjelölt területeket.”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  (11)  bekezdés szerinti felhívás – e  rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  
a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti meg nem felelésről való értesítésnek 
minősül. Ha a  helyesbítés során a  táblaterület pontosítása az  eredeti igényléshez képest csökkentéssel jár, vagy 
a  kérelem visszavonásra kerül, akkor a  szankció mértéke az  eredetileg igényelt táblaterület vonatkozásában 
elvégzett adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés eredménye alapján kerül megállapításra. Az adminisztratív vagy 
helyszíni ellenőrzés az érintett táblák igényelt numerikus és grafikusan megadott adatain alapul.”

 (3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az  adategyeztetés során az  ügyfél által csökkentett területet jogosulatlanul igényelt területként kell 
figyelembe venni.”

48. §  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.”

49. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 1. § 22. pont f ) alpontjában a „terület mérete” szövegrész helyébe az „igényelhető terület” szöveg,
b) 6.  § (1)  bekezdésében a  „10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  § (4)–(7)  bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (5)–(7b) bekezdésében” szöveg,
c) 10.  § (1) és (5)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, valamint 23.  § 

(11)  bekezdésében az „ügyfélkapun keresztül” szövegrész helyébe az „ügyfélkapus azonosítással elérhető 
elektronikus felületen keresztül” szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében a „saját ügyfélkapuját használja” szövegrész helyébe a „saját 
ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületet használja” szöveg,

e) 11.  § (4), (5) és (8)  bekezdésében, valamint a  12.  § (3)  bekezdésében a  „saját ügyfélkapuján keresztül” 
szövegrész helyébe a „saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül” szöveg,

f ) 11. § (3) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül elutasítja” szövegrész helyébe a „visszautasítja” szöveg,
g) 12.  § (3)  bekezdésében a  „rendelkezik ügyfélkapu-hozzáféréssel” szövegrész helyébe a  „rendelkezik saját 

ügyfélkapus azonosítással elérhető értesítési tárhellyel” szöveg,
h) 15.  § (1)  bekezdésében az „ügyfélkapus értesítési tárhelyére” szövegrész helyébe az „értesítési tárhelyére” 

szöveg,
i) 23. § (11) bekezdésében a „minimum 30%” szövegrészek helyébe a „minimum 15%” szöveg
lép.

50. §  Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 8. §-a,
b) 11. § (10) bekezdése,
c) 26. § (2) bekezdése,
d) 27. § (3) és (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 8/2018. (III. 29.) FM rendelethez

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 4.1.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Minimális talajborításra vonatkozó előírások:
Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,)
„4.1.2 a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély 
vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a  tarló gyommentes állapotban tartásával, továbbá a  nitrátérzékeny 
területeken előforduló tavaszi vetésű kultúrák esetében szeptember 1-től elvégezhetőek szintvonalakkal 
párhuzamosan a  talajelőkészítő munkákkal, tekintve hogy e  területeken a  trágya kijuttatása és bedolgozása csak 
október 31-ig engedélyezett, vagy”

2. melléklet a 8/2018. (III. 29.) FM rendelethez

 1. A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„A zöldségnövények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta, hagyma,  
tősarj és dugvány értékei”

 2. A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat F:1 mezőjében a „Minimum dugvány vagy magonc 
db/hektár” szövegrész helyébe a „Minimum dugvány, tősarj vagy magonc db/hektár” szöveg lép.

3. melléklet a 8/2018. (III. 29.) FM rendelethez

A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete a következő 32. ponttal egészül ki:
„32. Meliorációs retek (Raphanus sativus var. longipinnatus)”
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4. melléklet a 8/2018. (III. 29.) FM rendelethez
„5. melléklet a 10/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az ökológiai jelentőségű területek esetén alkalmazott átváltási és súlyozási tényezők

A B C D E F G H

Ökológiai jelentőségű terület  

megnevezése
Elhelyezkedés

Egységes  kérelemben  

történő  megjelenítés  

módja

Ökológiai  jelentőségű  

terület típusa
Átváltási  tényező Súlyozási  tényező

Minimális méret  

(szélesség vagy  

kiterjedés)

Maximálisan 

elfogadható méret  

(szélesség vagy  

kiterjedés)

1. 1. Parlagon hagyott terület szántón poligon nem lineáris nincs 1 nincs nincs
2. 2. Terasz szántón vonal lineáris 2 m 1 nincs nincs
3. 3. Tájelem
4. 3.1. Fás sáv szomszédos poligon lineáris nincs 2 3 m 10
5. 3.2. Magányosan álló fa szántón pont nem lineáris 20 m2 1,5 nincs nincs
6. 3.3. Fa- és bokorcsoport szántón poligon nem lineáris nincs 1,5 0,01 ha 0,5 ha
7. 3.4. Kis kiterjedésű tó szántón poligon nem lineáris nincs 1,5 0,01 ha 0,5 ha
8. 3.5. Kunhalom szántón poligon nem lineáris nincs 1 nincs nincs
9. 3.6. Gémeskút szántón pont nem lineáris 25 m2 1 nincs nincs

10. 4. Vízvédelmi sáv (folyóvíz) szomszédos poligon lineáris nincs 1,5 1 m 5 m
11. 5. Vízvédelmi sáv (tó) szomszédos poligon lineáris nincs 1,5 1 m 20 m
12. 6. Táblaszegély szomszédos poligon lineáris nincs 1,5 3 m 20 m
13. 7. Agrár-erdészeti terület szántón poligon nem lineáris nincs 1 nincs nincs

14.
8. Erdőszélek mentén fekvő 
támogatható sáv (termeléssel)

szántón poligon lineáris nincs 0,3 3 m 10 m

15.
9. Erdőszélek mentén fekvő 
támogatható sáv (termelés 
nélkül)

szántón poligon lineáris nincs 1,5 3m 10 m

16.
10. Rövid vágásfordulójú fás 
szárú energetikai ültetvény

szántón vagy 
szántón kívül

poligon nem lineáris nincs 0,5 nincs nincs

17. 11. Erdősített terület
szántón vagy 
szántón kívül

poligon nem lineáris nincs 1 nincs nincs

18.
12. Ökológiai jelentőségű 
másodvetés

szántón poligon nem lineáris nincs 0,3 nincs nincs

19.
13. Nitrogénmegkötő 
növényekkel bevetett terület

szántón poligon nem lineáris nincs 1 nincs nincs

”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 9/2018. (III. 29.) NFM rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes 
rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 65.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az  NLKM elé, amely testület 
döntési javaslatot készít a  végleges javaslatról. Az  NLKM Elnöke kezdeményezi a  döntési javaslatnak megfelelő 
jogszabály-módosítást.”

2. §  Az R. 1/F. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér]
„b) megszüntetését, egyeztetést folytat le a  légtér kijelölését kezdeményezővel, amelynek eredménye alapján 
kezdeményezi a légtérkijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtérkijelölés megszüntetésére vonatkozó 
jogszabály-módosítást.”

3. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A B C D E F G H I J K

1 Légiforgalmi légtér Osztály Légtér kiterjedése Forgalom Elkülönítések Nyújtott szolgálat

VMC értékek, látástávolság 

és felhőktől való 

távolsági  

megkötések

Sebesség megkö-

tések

Rádió összeköttetési köte-

lezettség

FPL benyújtási 

kötelezettség

ATC engedély 

szükségessége

2

ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

C

FL660  

(20100 m STD) alatti ellenőrzött 

légterek, kivéve a D osztályú 

ellenőrzött légtereket.

IFR
IFR-IFR-től

IFR-VFR-től
Légiforgalmi irányító Nincs Nincs Folyamatos kétoldalú Igen Igen

3

VFR1 VFR-IFR-től

1. Légiforgalmi irányító  

az IFR-ektől való elkülönítés érdekében

10000 láb (3050 m) AMSL-en és felette

Vízszintes látás: 8 km

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen 

10000 láb (3050 m) AMSL alatt 

Vízszintes látás: 5km 

Felhőktől való távolság: 

1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

10000 láb (3050 m) 

AMSL alatt  

max. 250 kt 

(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú Igen Igen

4

2. Légiforgalmi irányító, VFR légijárművek 

esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre 

tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében

5

D

1000 láb (300 m) AGL és  

9500 láb (2900 m) AMSL 

között Budapest FIR határ és 

a következő koordináták által 

bezárt terület:

482346N 0202459E –  

481110N 0210551E –  

481703N 0214953E –  

482000N 0214901E –  

Kosice TMA2,

valamint

Budapest CTR,

Sármellék, Debrecen CTR és

Sármellék, Debrecen CTA

IFR IFR-IFR-től

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás  

a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás  

a forgalom elkerülése érdekében)

Nincs
Max. 250 kt  

(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalú Igen Igen

6 VFR
Nem bizto-

sítanak

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás 

a VFR és IFR, valamint VFR és VFR repülések 

között (és kérésre tanácsadás a forgalom 

elkerülése érdekében)

Vízszintes látás:

5 km

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

Max. 250 kt  

(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalú Igen Igen
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7

NEM ELLENŐRZÖTT 

LÉGTÉR

F

4000 láb  

(1200 m) és  

9500 láb  

(2900 m)  

AMSL közötti nem ellenőrzött 

légterek, valamint a kijelölt 

TIZ-ek

IFR

IFR-IFR-től 

amennyire 

ez lehet-

séges

Légiforgalmi tanácsadó és kérés esetén 

repüléstájékoztató
Nincs

Max. 250 kt  

(460 km/h) IAS2
Folyamatos kétoldalú Igen

Nincs

8

3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint  

1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb 

Vízszintes látás: 5 km 

Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,  

300 m függőlegesen

9 VFR
Nem bizto-

sítanak
Kérés esetén repüléstájékoztató

Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en vagy  

1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb 

Vízszintes látás: 5 km 

Eltérés: 

- legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel  

(IAS) végrehajtott repülések esetén 1500 m, 

- helikopterek számára 800 m, amennyiben a repü-

lést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé 

teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni 

észlelését és az összeütközés elkerülését. 

Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy  

a vízfelszín látása mellett

Max. 250 kt  

(460 km/h) IAS2

Nincs, kivéve a vitorlázó fel-

hőrepüléseket és az éjszakai 

VFR repüléseket

Nincs, kivéve  

a vitorlázó felhőre-

püléseket és  

az éjszakai  

VFR repüléseket

10

3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint  

1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb 

Vízszintes látás: 5 km 

Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,  

300 m függőlegesen

11 G3

4000 láb  

(1200 m) AMSL alatti nem  

ellenőrzött légterek, valamint  

a vitorlázó és műrepülő légterek

Csak 

VFR

Nem 

biztosíta-

nak

Kérés esetén repüléstájékoztató3

Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en vagy  

1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb 

Vízszintes látás: 5 km 

Eltérés: 

- legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel  

(IAS) végrehajtott repülések esetén 1500 m, 

- helikopterek számára 800 m, amennyiben a repü-

lést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé 

teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni 

észlelését és az összeütközés elkerülését. 

Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy  

a vízfelszín látása mellett

Max. 250 kt  

(460 km/h) 

IAS2

Nincs, kivéve az éjszakai VFR 

repüléseket3

Nincs, kivéve az 

éjszakai  

VFR repülé- 

seket

Nincs

További szabályok, eltérések:
Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 3. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.
A fenti táblázattól függetlenül a  határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében – a  határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon 
végrehajtott munkarepülést végző légijárművek, az állami légijárművek kivételével – FPL-t kell kitölteni, és folyamatos kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani.
1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.
2. Az  F és G osztályú légterekben, a  határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából 

légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt 
(460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.

3. A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú 
rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.”
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2. melléklet a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelethez

Az R. 4. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek 
a következők:
4.1. Az  EUROCONTROL – Institute of Air Navigation Services (Léginavigációs Szolgálatok Képzőintézete) képzése 
a következő képzési modulokkal:
Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF-SAM)
vagy
Introduction to Safety Assessment (SAF-SA1) és
Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2).
4.2. Az  EUROCONTROL által elfogadott, a  4.1.  pontban meghatározott képzési modulokkal azonos szintű egyéb 
repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 46. szám 2745

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozata
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út 
előkészítéséről

 1. A Kormány
a) egyetért a  „Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz 

megvalósítás, valamint az  M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont 
megvalósítása” projekt előkészítésével;

b) egyetért azzal, hogy az a) alpont szerinti projekthez kapcsolódó „Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út, 
új  út építése a  8505. jelű út és az  Éger utca közötti szakaszon” projektelem előkészítése Mosonmagyaróvár 
Város Önkormányzata beruházásában történjen;

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság útján gondoskodjon az  a)  alpont szerinti projekt előkészítéséhez szükséges lépések 
megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  a)  alpont szerinti projekt 
előkészítésének finanszírozása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári 
díjak finanszírozása érdekében gondoskodjanak a  2019.  évi központi költségvetés tervezése során bruttó 
170 000 000 forint összegű forrásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő biztosításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

e) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  belügyminisztert, hogy a  b)  alpont szerinti projektelem 
előkészítésének finanszírozása érdekében gondoskodjanak összesen 18 923 000 forint összegű forrásnak 
a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet javára történő biztosításáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  b)  alpontban meghatározott projektelem előkészítésének 
finanszírozása érdekében támogatási szerződést kössön Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.
 3. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 

összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 4. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 
6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata 
(a  továbbiakban: Előirányzat) terhére vállalható kötelezettségek mértékét a  2018–2022.  évekre az  alábbiak szerint 
állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 267 702 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 402 192 millió forint,
c) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 219 469 millió forint,
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d) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 136 955 millió forint,
e) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 63 844 millió forint,
7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  6.  pontban meghatározott éven túli előirányzati korlátok 
figyelembevételével a már megkötött támogatási szerződéseket módosítsa,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

8. az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter 
az  e  határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a  6.  pont szerinti éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, összesen legfeljebb 1  397 515 millió 
forint összegben kötelezettségeket vállaljon, illetve a  már megkötött támogatási szerződést ennek megfelelően 
módosítsa,”

 5. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 6. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 7. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában a „2 587 589 millió forint” szövegrész helyébe a „2 587 759 millió 

forint” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz

 1. Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt 4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista című táblázat a következő 67. sorral egészül ki:

(A tervezett projekt megnevezése)

„67.
Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz 
megvalósításának előkészítése, valamint az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya 
csomópont megvalósításának előkészítése” 

2. melléklet az 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások  
2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

A B C D E F G H I

1.
Az előirányzat megnevezése

A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege 

(bruttó, millió Ft)

2. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen

3. IKOP 1. prioritása 167 913 220 474 111 071 112 029 80 876 29 390 11 551 733 304

4. IKOP 4. prioritása 77 690 76 976 64 872 77 246 44 108 34 213 6 960 382 065

5.
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz
5 675 27 130 26 370 10 073 0 0 0 69 248

6.
Magyarország központi 

költségvetés hazai forrás
98 383 214 597 267 702 402 192 219 469 136 955 63 844 1 403 142

7. Összesen 349 661 539 177 470 015 601 540 344 453 200 558 82 355

8. Mindösszesen 2 587 759

”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 46. szám 2747

3. melléklet az 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz

 1. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt 4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése című táblázat a következő 66. sorral egészül ki:

(A  B  C

1. A tervezett projekt megnevezése A megvalósítás tervezett kezdete A megvalósítás tervezett befejezése)

„66.

Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 
1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz 
megvalósításának előkészítése, valamint  
az M1 autópálya Moson pihenőhely 
átépítésével új autópálya csomópont 
megvalósításának előkészítése

2018. II. negyedév 2019. III. negyedév”

A Kormány 1182/2018. (III. 29.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
2.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. C:4 mezőjében az „1,85” szövegrész helyébe az „1,63” szöveg,
2.1.2. C:5b mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,12” szöveg,
2.1.3. C:6 mezőjében a „6,60” szövegrész helyébe a „6,18” szöveg,
2.1.4. C:7 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,17” szöveg,
2.1.5. C:10 mezőjében az „1,64” szövegrész helyébe az „1,85” szöveg,
2.1.6. C:12 mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe a „0,76” szöveg,
2.1.7. C:16 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „10,66” szöveg,
2.1.8. C:20 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,97” szöveg,
2.1.9. C:22 mezőjében a „2,10” szövegrész helyébe az „1,95” szöveg,
2.1.10. C:23a mezőjében az „5,03” szövegrész helyébe a „4,71” szöveg,
2.1.11. C:24 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,54” szöveg,
2.1.12. C:25 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „14,89” szöveg,
2.1.13. C:26a mezőjében a „2,73” szövegrész helyébe a „2,66” szöveg,
2.1.14. C:27 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
2.1.15. C:28 mezőjében a „14,11” szövegrész helyébe a „12,77” szöveg,
2.1.16. C:29 mezőjében a „33,88” szövegrész helyébe a „36,06” szöveg,
2.1.17. C:31 mezőjében a „22,00” szövegrész helyébe a „21,31” szöveg,
2.1.18. C:33 mezőjében a „6,13” szövegrész helyébe a „6,46” szöveg,
2.1.19. C:34 mezőjében a „6,80” szövegrész helyébe az „5,90” szöveg,
2.1.20. C:36 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „9,94” szöveg,
2.1.21. C:38d mezőjében a „4,56” szövegrész helyébe a „3,74” szöveg,
2.1.22. C:38e mezőjében a „2,44” szövegrész helyébe az „1,37” szöveg,
2.1.23. C:45b mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
2.1.24. C:46a mezőjében az „5,97” szövegrész helyébe a „6,13” szöveg,
2.1.25. C:46b mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,45” szöveg,
2.1.26. C:46c mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe a „0,78” szöveg,
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2.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. C:11 mezőjében a „11,15” szövegrész helyébe a „10,14” szöveg,
2.2.2. C:16a mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,16” szöveg,
2.2.3. C:16e mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „6,01” szöveg,
2.2.4. C:16f mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,98” szöveg,

2.3. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
2.3.1. C:8a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,98” szöveg,
2.3.2. C:8b mezőjében a „0,60” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
2.3.3. C:8c mezőjében a „0,82” szövegrész helyébe a „0,79” szöveg,
2.3.4. B:10 mezőjében az  „és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése” szövegrész helyébe 

a „megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” szöveg,
2.3.5. C:10 mezőjében a  „2,00” szövegrész helyébe a  „4,37” szöveg, a  „0,60” szövegrész helyébe  

az „1,31” szöveg,
2.3.6. C:11 mezőjében a „6,36” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,
2.3.7. C:13 mezőjében a „3,72” szövegrész helyébe a „3,66” szöveg,
2.3.8. C:17 mezőjében a „2,07” szövegrész helyébe az „1,97” szöveg,
2.3.9. C:17c mezőjében a „3,30” szövegrész helyébe a „2,56” szöveg,
2.3.10. C:18a mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,82” szöveg,
2.3.11. C:19 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „6,88” szöveg,
2.3.12. C:21 mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe az „1,09” szöveg,
2.3.13. C:21a mezőjében a „10,83” szövegrész helyébe a „7,92” szöveg,
2.3.14. C:21b mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,48” szöveg,
2.3.15. C:21c mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,95” szöveg,
2.3.16. C:30 mezőjében a  „10,88” szövegrész helyébe a  „9,68” szöveg, a  „2,72” szövegrész helyébe  

a „2,42” szöveg,
2.3.17. C:36 mezőjében a „18,90” szövegrész helyébe a „18,80” szöveg,
2.3.18. C:37 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,99” szöveg,
2.3.19. C:39 mezőjében a „2,14” szövegrész helyébe az „1,93” szöveg,

2.4. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat
2.4.1. C:3 mezőjében a „60,55” szövegrész helyébe a „60,45” szöveg,
2.4.2. C:4 mezőjében a „29,62” szövegrész helyébe a „29,42” szöveg,
2.4.3. C:10 mezőjében a „29,00” szövegrész helyébe a „28,53” szöveg,

2.5. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat
2.5.1. E:2 mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. novemberben” szöveg,
2.5.2. E:3 mezőjében a „2017. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,
2.5.3. C:5 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
2.5.4. E:5 mezőjében a „2017. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,
2.5.5. E:6 mezőjében a „2017. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,

2.6. 2. mellékletében foglalt táblázat
2.6.1. D:13 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,54” szöveg,
2.6.2. D:39 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „8,99” szöveg,
2.6.3. B:51 mezőjében az  „és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése” szövegrész helyébe 

a „megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” szöveg,
2.6.4. D:51 mezőjében a  „2,00” szövegrész helyébe a  „4,37” szöveg, a  „0,60” szövegrész helyébe  

az „1,31” szöveg
lép.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1182/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

„

19. EFOP-2.4.3-18
A szegregátumokban élők lakhatási 

körülményeinek javítása
1,00 egyszerűsített 2018. március

”
 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

7. EFOP-5.2.5-18
Társadalmi innovációk – Új módszerek 

kidolgozása
0,90 standard 2018. március

”
 3. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat 24a. sora,
b) 2. pontjában foglalt táblázat 14. sora.
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2. melléklet az 1182/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz

Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 13a. sora.

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 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2018. (III. 29.) MEKH rendelete
	a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, 
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezés

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2018. (III. 29.) MvM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 
2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

	A belügyminiszter 8/2018. (III. 29.) BM rendelete
	a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II

	A földművelésügyi miniszter 8/2018. (III. 29.) FM rendelete
	az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 9/2018. (III. 29.) NFM rendelete
	a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

	A Kormány 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozata
	a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről

	A Kormány 1182/2018. (III. 29.) Korm. határozata
	az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
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