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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 9/2019. (IV. 1.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva 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  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a  továbbiakban: EMVA) finanszírozott 
2007–2013 programozási időszak alábbi 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 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,

3.  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 az  EMVA-ból finanszírozott, a  2014–2020 programozási időszakban a  Vidékfejlesztési 
Program keretében meghirdetett, alábbi kódszámú és megnevezésű intézkedésekre is:
  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.  VP4-10.1.1-16 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.  VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,
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,
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17.  VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,
18.  VP5-8.5.1-16 Az  erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 

beruházások,
19.  VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
20.  VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása.

 (3) Az  egységes kérelemben kell bejelenteni az  (1) és (2)  bekezdés szerinti 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 15–20.  pontja esetében kifizetési kérelemnek, 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., 8. és 
20. 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. és 3.  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. és 2. 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. és 
3. 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.  §-a, 
3–4. §-a és 9–27. §-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 
az irányadóak.

6. §  Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,
b) az egységes kérelem módosítására,
c) a hiánypótlásra,
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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 nyolcadik 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.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 10/2019. (IV. 1.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a), b), j) és k) pontjában,
a 2–4. és 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 a) pontjában,
az 5. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

1. § (1) A  kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4.  § 
(8) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az egységes kérelemben feltüntetett hasznosítási kódtár szerinti, termesztő berendezésben termesztett fóliás és 
üvegházi növénykultúrák esetében nem lehetséges kárbejelentést tenni”

 (2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  őszi vetésű szántóföldi növénykultúrák esetében – a  tárgyévi kárenyhítő juttatás összegének 
meghatározásánál – a  tárgyév október 31-ig bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a  tárgyév november 1. 
napján bekövetkezettnek kell tekinteni.”

2. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  agrárkár-megállapító szerv a  várható hozamcsökkenés mértékét az  adott mezőgazdasági káresemény, 
a  károsodással érintett terület, valamint a  károsodással érintett területen beazonosításra alkalmas állapotban 
található növénykultúrák vonatkozásában állapítja meg.”

 (2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az agrárkár-megállapító szerv a tárgyévre vonatkozóan szaporítóanyag előállítás céljából termesztett és ilyen 
minőségében a növénytermesztési hatóság által nyilvántartásba vett növénykultúrák esetében helyszíni ellenőrzést 
követően hozza meg a (6) bekezdés szerinti határozatot.”

3. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  kárenyhítő juttatás vonatkozásában csak abban az  esetben kerül figyelembevételre a  növénykultúra 
egységes kérelemben történő szaporítóanyag célú megjelölése, ha az ügyfél a terület vonatkozásában rendelkezik 
a  szaporítóanyag előállításához kapcsolódóan növénytermesztési hatóság által kiállított hatóság bizonyítvánnyal. 
A  kárenyhítési eljárás szempontjából a  hibridnapraforgó és hibridkukorica szaporítóanyag előállítás céljából 
termesztett növénykultúrának minősül.”

4. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 10/2019. (IV. 1.) AM rendelettel [a továbbiakban: 10/2019. (IV. 1.) AM rendelet] megállapított 4.  § (8) és 
(10)  bekezdését, 5.  § (2) és (10)  bekezdését, valamint 6.  § (4) és (10)  bekezdését a  10/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

5. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 1. alcímében és 13.  § (10)  bekezdésében az „agrárkárenyhítési rendszer” szövegrész helyébe az „agrárkár-

enyhítési rendszer” szöveg,
b) 1.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „agrárkárenyhítési rendszerbe” szövegrész helyébe az  „agrárkár-enyhítési 

rendszerbe” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében a „számlával” szövegrész helyébe a „számlával, illetve termeltetési szerződéssel” szöveg
lép.

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

6. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  mezőgazdasági termelő mint tartó tenyészeteiben a  kérelmező által tartott állatok létszámát és 
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség az igazolás kiállításakor 
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aktuális adatok szerint – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján – térítésmentesen 
igazolja. Az igazolást a mezőgazdasági termelőnek a támogatási kérelméhez kell csatolnia.”

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

7. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az  édeskömény, közönséges szurokfű, 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 – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon –, spárga esetében a vetés vagy telepítés évét követő 
tizenegy évig – az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott módon – igazolható.”

8. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10.  § (3), (5) és (7)  bekezdésében a „Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége” 
szövegrész helyébe a „Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség” szöveg lép.

4. 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

10. §  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] 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés szerinti meg nem felelés esetén a meg nem felelésről szóló döntés véglegessé válását követően 
a  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a  meg nem feleléssel érintett tábla kérelmezője tekintetében 
az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási és 
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról 
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

11. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (4) bekezdésében a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész 
helyébe a „Kincstár” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3)–(5) bekezdése,

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

13. § (1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (XI. 3.) 
FM rendelet] 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. tárgyév: az a naptári év, amelyben az ügyfél változásvezetésre vonatkozó bejelentést tesz;”

 (2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. változásvezetés: a  8.  § (1)  bekezdése szerinti adatoknak a  tényleges helyszíni állapottól való eltérése miatt 
– a  hatóság hivatalos tudomásszerzése vagy az  ügyfél bejelentése alapján – indult, a  nem helytálló adatok 
módosítására irányuló eljárás.”

14. § (1) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Változásvezetést az ügyfél abban az esetben jelenthet be, ha”
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 (2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezhet, ha)
„a) a  4.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti adatok a  változásvezetés megindítására irányuló bejelentés 
(a  továbbiakban: változásvezetési bejelentés) 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, vagy a túlnyúlás nem teljesülése esetén önállóan a 0,25 hektárt, és a kérelmezett terület támogatható 
területnek minősül, vagy”

 (3) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezhet, ha)
„d) a  MePAR-ban rögzített állandó gyep fedvény vonatkozásában a  MePAR adatai a  változásvezetési bejelentés 
időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, mivel a  bejelentett terület a  megadott 
hasznosítás alapján legalább 3 méteres túlnyúlású és 0,03 hektár, vagy a túlnyúlás nem teljesítése esetén önállóan 
0,25 hektár kiterjedésű különbséget mutat a MePAR-ban rögzített állandó gyep fedvényhez képest, vagy
e) a  MePAR-ban rögzített környezeti szempontból érzékeny állandó gyep fedvény vonatkozásában a  MePAR 
adatai a  változásvezetési bejelentés időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, 
mivel a  bejelentett terület a  megadott hasznosítás alapján legalább 3 méteres túlnyúlású és 300 m2 kiterjedésű 
különbséget mutat a MePAR-ban rögzített érzékeny állandó gyep fedvényhez képest.”

 (4) A  71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (3)  bekezdés szerinti eseten kívül, a  tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől 
a következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig változásvezetési bejelentést kizárólag az erre a célra 
kialakított elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül lehet tenni. A változásvezetési bejelentés az ügyfél tárgyévi 
egységes kérelmében bejelentett parcelláit magában foglaló fizikai blokkon felül az azzal közvetlenül szomszédos 
fizikai blokkban fekvő területre is vonatkozhat.
(6a) A  (6)  bekezdés szerinti változásvezetési bejelentés esetében a  meghatalmazott, a  kamarai meghatalmazott 
és a  vélelmezett örökös eljárása tekintetében az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi 
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
miniszteri rendelet szabályait kell alkalmazni.”

 (5) A  71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8.  § (9) és (10)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A változásvezetést a Kincstár nem folytatja le, ha
a) a változásvezetési bejelentés
aa) nem az (1) bekezdésben foglaltak kialakítására, illetve módosítására vonatkozik, vagy
ab) nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott minimális mértéket;
b) a tárgyévben ugyanazon területre vagy annak egy részére már érkezett változásvezetési bejelentés; vagy
c) a  változásvezetési bejelentést tevő ügyfél tárgyévi egységes kérelmét a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv visszautasította.
(10) A  változásvezetési bejelentés értékelése során, szükség esetén a  Kincstár a  változásvezetési bejelentés 
véleményezése céljából elektronikus úton megkeresi a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet. 
A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  változásvezetési bejelentés tárgyában elvégzett vizsgálat 
adatait tartalmazó véleményét elektronikus úton megküldi a Kincstárnak. A Kincstár a változásvezetési bejelentést 
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv véleményének figyelembevételével bírálja el.
(11) A változásvezetés eredményét a Kincstár a MePAR nyilvánosságra hozatala során teszi közzé.”

15. §  A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
a) 4. címében és 8. § (8) bekezdésében a „változásvezetési eljárás” szövegrész helyébe a „változásvezetés” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, (3) és (7) bekezdésében a „változásvezetési kérelem” szövegrész helyébe 

a „változásvezetési bejelentés” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „kérelmezett” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdésében a „kérelmében” szövegrész helyébe a „bejelentésében” szöveg,
e) 8.  § (3)  bekezdésében a  „változásvezetési eljárás megindítását is kérelmezi” szövegrész helyébe 

a „változásvezetésre irányuló bejelentést is tesz” szöveg,
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f ) 8. § (4) bekezdésében a „változásvezetési kérelemmel” szövegrész helyébe a „változásvezetési bejelentéssel” 
szöveg,

g) 8.  § (4)  bekezdésében a  „változásvezetési kérelem” szövegrészek helyébe a  „változásvezetési bejelentés” 
szöveg,

h) 8.  § (5)  bekezdésében a  „változásvezetési kérelmet” szövegrész helyébe a  „változásvezetési bejelentést” 
szöveg,

i) 8. § (7) bekezdésében a „változásvezetési kérelemben” szövegrész helyébe a „változásvezetési bejelentésben” 
szöveg,

j) 8. § (8) bekezdésében a „változásvezetési eljárás” szövegrész helyébe a „változásvezetés” szöveg
lép.

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

16. § (1) 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. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. ökológiai jelentőségű terület: a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti terület;”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 21. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
referenciaterület:)
„f ) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület és ennek a maximálisan leigényelhető területe;”

 (3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 22. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
referenciaterület mérete:)
„f ) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű területek igényelhető területe;”

 (4) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„25. termesztő berendezés: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés f ) pontjában 
meghatározott szántóterületen lévő üvegház, valamint rögzített vagy mobil fedél, amely alatt a termeszteni kívánt 
növény közvetlen kapcsolatban áll a lefedett szántóterülettel;”

17. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés b) 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)
„b) a  tábla beazonosítása – az  adminisztratív ellenőrzésen történő felhasználása érdekében – a  valósághű 
elhelyezkedést kövesse, és”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet másként nem rendelkezik, az  igénybe 
vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe a  MePAR rendelet 1.  § 
10. pontjában felsorolt területek.”

18. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a szerinti azon cukorrépa termesztés támogatását igénylőnek, aki
a) közvetlenül termel cukorrépát, a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16.  § (1)  bekezdés szerinti szállítási szerződés 
másolatát,
b) cukorrépa integrátoron keresztül termel cukorrépát, a  cukorrépa integrátorral kötött termeltetési szerződés 
másolatát
kell az egységes kérelméhez csatolnia.
(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 19. §-a szerinti extenzív gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot,
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b) 19/A §-a szerinti intenzív gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
19/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot
az egységes kérelem felületen kell megtennie.”

19. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egységes kérelem, az  adatváltozás bejelentése, az  adategyeztetés során tett nyilatkozat, a  jogszerű 
földhasználatra vonatkozó nyilatkozat és a  10.  § (5)  bekezdése szerinti ügyféli észrevétel (a továbbiakban együtt: 
beadvány) Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az  ezeket tartalmazó KR dokumentumnak a  benyújtó 
ügyfél vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig 
KR dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti az ügyfelet.”

20. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt határnapot követően a bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű 
területek esetében az  előzetes ellenőrzés során valószínűsített meg nem felelés továbbra is fennáll, a  Kincstár 
az  előzetes egyeztetéssel érintett bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű területek tekintetében  
a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

21. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) Ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés bejelentése során az  ügyfélnek 
az egységes kérelmében – az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül – meg kell jelölnie
a) az ökológiai másodvetéssel, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetéssel érintett terület nagyságát,
b) az ökológiai másodvetésben, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetésben érintett növény megnevezését,
c) az ökológiai másodvetés, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tervezett vetési időpontját és
d) az ökológiai másodvetés, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés fizikai elhelyezkedését.
(2) Az  ügyfélnek az  egységes kérelemben bejelentett tábláin megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű 
másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését, annak helyét és az  esetleges 
betakarítását vagy beforgatását – a vetést, a betakarítást vagy beforgatást követő tizenöt napon belül – külön be 
kell jelentenie a  Kincstár részére az  elektronikus űrlapkitöltő felületen. Az  egy másodvetésre vonatkozó tényleges 
vetési, betakarítási és beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az  egységes kérelemben bejelentett, tervezett 
másodvetés nem kerül figyelembevételre az  egyes támogatások vonatkozásában. Az  egységes kérelem 
benyújtására előírt határidőn túl új ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés 
csak akkor jelenthető be és vehető figyelembe, ha azzal 
a) az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül bejelentett másodvetés kerül kiváltásra, és
b) a  határidőn belül bejelentett ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés 
területe nem növekszik.
(4) Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a  tárgyév 
október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre.
(5) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor nem fogadható el olyan másodvetés, amely a vetéstől számított 
legalább hatvan napig nincs jelen a mezőgazdasági termelő földterületén.”

22. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ügyfél vagy meghatalmazottja az  elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az  elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az előzetes ellenőrzés, a jogszerű földhasználat vizsgálata, valamint az adategyeztetés vonatkozásában kötelező 
az elektronikus kapcsolattartás.”

23. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „numerikus adatait” szövegrész helyébe a „numerikus területadatait” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „MePAR rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet nyújt 

be” szövegrész helyébe a „MePAR rendelet 8. §-a szerinti változásvezetési bejelentést tesz” szöveg,
c) 10.  § (5)  bekezdésében a  „2.  § (1)  bekezdés b)–f )  pontjában” szövegrész helyébe a  „2.  § (1)  bekezdés 

a)–f ) pontjában” szöveg,
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d) 11. § (9) bekezdésében az „amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás” szövegrész helyébe az „amely 
nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás vagy a meghatalmazás visszavonás” szöveg,

e) 12.  § (3)  bekezdésében az „amely nem lehet korábbi, mint a  meghatalmazás benyújtásának” szövegrész 
helyébe az  „amely nem lehet korábbi, mint a  meghatalmazás benyújtásának vagy a  meghatalmazás 
visszavonásának” szöveg,

f ) 14. § (2) bekezdésében a „MePAR rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet” szövegrész 
helyébe a „MePAR rendelet 8. §-a szerinti változásvezetési bejelentést” szöveg,

g) 23.  § (1)  bekezdésének záró szövegrészében a „változásátvezetési kérelem” szövegrész helyébe a „MePAR 
rendelet 8. §-a szerinti változásátvezetési bejelentés” szöveg,

h) 23. § (14) bekezdésében a „bejelentett táblák grafikus adatai” szövegrész helyébe a „bejelentett táblák, illetve 
ökológiai jelentőségű területek, másodvetések grafikus adatai” szöveg,

i) 26. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (5) bekezdés” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése és 27. § (6) bekezdése.

7. Záró rendelkezés

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 10/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete a következő 48. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1 Megnevezése magyarul Megnevezése latinul

Szántóföldi termesztés esetén Hajtatás esetén

Minimum vetőmag  

db/hektár

Ezermagtömeg 

gramm

Minimum hagyma, fokhagymagerezd  

db/hektár

Minimum dugvány, tősarj 

vagy magonc db/hektár

Minimum  

palánta db/hektár

Minimum  

palánta db/hektár)

48 Közönséges szurokfű Origanum vulgare 1 500 000 0,1 70 000
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2. melléklet a 10/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete a következő 27–29. sorral egészül ki:

(A B C D E

1 Megnevezés magyarul Megnevezés latinul
Extenzív ültetvény minimum  

tő/hektár

Intenzív ültetvény minimum  

tő/hektár

Maximális 

életkor)

27 Kivi Actinidia deliciosa 400 25 év

28 Datolyaszilva Diospyros kaki 270 660 20 év

29 Közönséges füge Ficus carica 330 625 25 év

Az agrárminiszter 11/2019. (IV. 1.) AM rendelete
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1.  átminősítés: a  baromfinak az  ivarérése vagy a  hasznosítása, a  tartástechnológia megváltozása miatti másik 

korcsoportba vagy hasznosítási irányba történő – adásvételről szóló számlával, saját előnevelésű állomány 
esetén pedig szállítólevéllel, korosbítási bizonylattal vagy 2740 BIR nyomtatvánnyal igazolt – átsorolása;

 2.  baromfiállomány: egy baromfitelepre legfeljebb 14 napos – pulyka és tyúk állomány esetében legfeljebb 
28 napos – kikelési időszak alatt letelepített, azonos fajú és fajtájú baromfi;

 3.  baromfitelep: olyan állattartó hely, amely baromfitartásra alkalmas létesítményekkel felszerelt, és szerepel 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási 
hivatal) nyilvántartásában;

 4.  fiatal liba: nemre való tekintet nélkül 8 hétnél idősebb vágási célra nevelt liba;
 5.  gazdasági esemény: a naposkori letelepítés, az átminősítés, valamint a vágás;
 6.  gyöngyös: nemre való tekintet nélkül a 98 napnál nem idősebb, nem ivarérett, vágási célra nevelt csirke;
 7.  házi tyúk: 17 hétnél idősebb, átminősített nő- és hímivarú tenyész-tyúkféle, valamint nőivarú étkezési tojást 

termelő tyúkféle;
 8.  mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;

 9.  nagyvállalkozás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában 
a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos 
kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

10.  naposkori letelepítés: a  baromfiállomány keltető állomásról a  baromfinevelő telepre érkezése, rendkívüli 
esetben nem közvetlenül a  keltetőből, hanem közbeiktatott átmeneti telepről a  szolgáltató állatorvos 
igazolásával történő érkezése;

11.  növendék csirke: nemre való tekintet nélkül, a 10 hétnél nem idősebb, zárt tartásban, vágási célra nevelt csirke;
12.  növendék kacsa: nemre való tekintet nélkül, 8 hétnél idősebb vágásra nevelt kacsa, pézsmaréce, valamint 

ezek hibridje;
13.  növendék liba: nemre való tekintet nélkül a legalább kilencvenegy napos korú, vágási célra nevelt liba;
14.  növendék pulyka: nemre való tekintet nélkül 40 napos és idősebb, átminősítés után vágási célra nevelt pulyka;
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15.  pecsenyekacsa: nemre való tekintet nélkül 9 hétnél nem idősebb, vágási célra nevelt kacsa;
16.  pecsenyeliba: nemre való tekintet nélkül, a 9 hétnél nem idősebb, vágási célra nevelt liba;
17.  szabadtartásos csirke: nemre való tekintet nélkül, a  85 napnál nem idősebb, szabad tartásban, vágási célra 

nevelt csirke;
18.  szakmai ellenőrzési lap: a  támogatás igénylője által a  Baromfi Termék Tanácshoz ellenjegyzés céljából 

benyújtandó adatlap;
19.  tartási hely azonosító: a  tartási helyek, tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 

nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2.  § 15.  pontjában meghatározott tartási 
hely Országos Adatbázisban szereplő hétjegyű azonosító kódja;

20.  tárgynegyedév: állatfajtól és támogatott tevékenységtől függően a  gazdasági esemény időpontja szerinti 
naptári negyedév, amely
I. tárgynegyedév: a támogatási év április 16-tól július 15-éig;
II. tárgynegyedév: a támogatási év július 16-tól október 15-éig;
III. tárgynegyedév: a támogatási év október 16-tól január 15-éig;
IV. tárgynegyedév: a támogatási év január 16-tól április 15-éig

 tartó időszak;
21.  termelői csoport: a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert, 

valamint a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői 
csoport;

22.  támogatási év: tárgyév április 16-tól a következő év április 15-ig tartó időszak.
 (2) Az  (1)  bekezdés 2.  pontja tekintetében a  több szakaszú nevelésű vagy hasznosítású állományokat ugyanazon 

állománynak kell tekinteni, még a tartási hely megváltozása esetén is.

2. Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott baromfi állatjóléti támogatás igénybevételére 
vonatkozó feltételek

2. § (1) E  rendelet alapján – az  előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – vissza nem 
térítendő támogatás vehető igénybe a baromfiállomány tartása során
a) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,
b) a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,
c) a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására,
d) a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára
(a továbbiakban: tevékenység).

 (2) E rendelet alapján a 3. § szerinti igénylő által az adott gazdasági esemény időpontjában fennálló
a) baromfiállomány – házi tyúk kivételével – nevelése, hizlalása esetén az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti,
b) házi tyúk nevelése esetén az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti
tevékenységre igényelhető támogatás.

 (3) Kétfázisú nevelés esetén csak valamely nevelési vagy hasznosítási szakaszban vagy az  egyes szakaszokban 
tevékenységek szerint megosztva igényelhető támogatás az alábbiak szerint:
a) házi tyúk, valamint növendék pulyka esetében az átminősítést megelőző időszakra – az előnevelési fázisban – 

támogatás nem igényelhető,
b) házi tyúk esetében – nemre való tekintet nélkül – az előnevelt tenyésznövendék és előnevelt étkezési tojást 

termelő jérce beólazása – átminősítése – után igényelhető támogatás,
c) növendék pulyka esetében az átminősítés – az előnevelt pulyka beólazása – után igényelhető támogatás,
d) a 8., 9. és 12. § szerinti támogatás a vágást követően igényelhető.

 (4) A  növendék csirke, a  szabadtartásos csirke, a  gyöngyös, a  vágási célra előállított pecsenyeliba, a  növendék liba, 
a  fiatal liba, a  pecsenyekacsa és a  vágásra nevelt növendék kacsa, valamint növendék pulyka esetében az  összes 
tevékenység után igényelhető támogatás.

 (5) A  támogatási összeget a  darabszám és az  állategységnek az  1.  melléklet szerinti táblázat alapján kiszámított 
– kerekítés nélküli – számával kell megállapítani. Az állategység kiszámításának alapja
a) a 7. és 10. §-ban meghatározott tevékenység esetében

aa) a naposkori letelepítési állatlétszám,
ab) házi tyúknál – kizárólag a  10.  § szerinti tevékenység esetében – és növendék pulykánál 

az átminősítéskori állatlétszám,
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b) a  8. és 9.  §-ban meghatározott tevékenység esetében minden baromfi megnevezés-csoport esetében 
a vágóhídra levágásra leadott állatlétszám.

 (6) A  7–10.  § alapján igényelt támogatás a  2.  mellékletben meghatározott támogatási keret alapján, az  adott 
tárgynegyedévben bekövetkezett gazdasági események után igényelhető.

 (7) Ha az állomány letelepítése, vagy átminősítése és vágása két külön tárgynegyedévre esik, az igénylést a gazdasági 
eseményhez rendelt tárgynegyedévben megosztva kell benyújtani. Az  adott tárgynegyedévben – az  állomány 
nevelési idejétől függetlenül – csak az abban a tárgynegyedévben megtörtént gazdasági esemény után igényelhető 
támogatás.

 (8) A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti vagy 
közösségi támogatási programból kapott támogatással.

3. §  E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes 
személy –  ideértve a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.  § 5.  pontjában 
meghatározott családi gazdálkodót is – (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28.  § (3)  bekezdése 
szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a  támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
bb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

meghatározott követelményeknek,
bc) a  mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 

szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek minősül,

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, 
amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

d) eleget tesz a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak,

e) a  támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, házi tyúk esetében a  tojás termelését saját 
kockázatára végzi, saját vagy integrátori finanszírozással a  vágóbaromfit közvetlenül vagy közvetve 
továbbtartásra vagy vágásra, házi tyúknál a  megtermelt tojást keltetésre vagy forgalmazásra, illetve 
feldolgozásra adja át,

f ) vállalja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott, támogatási kérelemben megjelölt egy vagy több tevékenység 
– a támogatási kérelem benyújtásától számított – legalább egy éven át tartó folytatását,

g) a  tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, 
Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy 
szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik,

h) a  támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint 
betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,

i) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Átr.) 6. §-a szerinti 
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

j) jogerős határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési 
támogatásból eredő tartozással nem rendelkezik,

k) a  2.  § (1)  bekezdése szerinti állatjóléti előírás módosulása esetén az  azon túlmutató, e  rendelet szerinti 
állatjóléti kötelezettségvállalásnak a módosulás hatályba lépésének napjától megfelel, és

l) a b)–k) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

4. § (1) E rendelet alapján az adott támogatási évben
a) letelepített napos baromfi közül

aa) növendék csirkére,
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ab) szabadtartásos csirkére,
ac) gyöngyösre,
ad) pecsenyelibára,
ae) növendék libára,
af ) fiatal libára,
ag) pecsenyekacsára és
ah) növendék kacsára,

b) átminősített tenyészkakasra és tenyészjércére,
c) házi tyúkra,
d) átminősített előnevelt (növendék) pulykára, valamint
e) levágott összes baromfifélére
legfeljebb 12,17455 milliárd forint összegig állapítható meg támogatás, amely a 2. mellékletben foglaltak alapján, 
baromfi megnevezés-csoportonként és naptári tárgynegyedévenként elkülönített támogatási keretek szerint kerül 
felosztásra.

 (2) A  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a  6.  § szerint benyújtott és az  ellenőrzést követően 
jóváhagyott kifizetési kérelmeket negyedévente összesíti, és az  adott tárgynegyedévre vonatkozóan megállapítja 
a kérelmenként járó jogos támogatás összegét.

 (3) Ha az  adott baromfi megnevezés-csoportra az  adott tárgynegyedévre vonatkozóan benyújtott összes jogos 
támogatási igény összege meghaladja a  2.  mellékletben a  tárgynegyedévre rögzített baromfi megnevezés-
csoportonként elkülönített támogatási keretet, akkor a  Kincstár az  érintett tárgynegyedévre vonatkozóan 
– a  2.  mellékletben rögzített baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján – 
megállapítja a  visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a  kérelmenként maximálisan megállapítható 
támogatás összegét.

 (4) Ha egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a  jóváhagyott támogatás kevesebb, mint 
a tárgynegyedévben megállapítható összeg, akkor az így fel nem használt forrással az adott tárgynegyedévben meg 
kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét, ahol a  jóváhagyott támogatási 
igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés alapján a  tárgynegyedévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell 
megnövelni, akkor a 2. mellékletben meghatározott, adott tárgynegyedévi keretek arányában kell a fel nem használt 
támogatási keretet felosztani.

 (6) Ha a  (4) és (5)  bekezdés szerinti eljárásokat követően a  tárgynegyedévben továbbra is forrásmaradvány áll 
rendelkezésre, akkor elsősorban azon baromfi megnevezés-csoport következő tárgynegyedévi támogatási keretét 
kell megnövelni a maradvány összegével, amelynél az eredetileg keletkezett.

 (7) A  Kincstár az  adott tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelmekre hozott döntést követően intézkedik 
a tárgynegyedévre vonatkozó jogos összeg kifizetéséről.

 (8) A Tv. 45/B. §-a szerinti kötelezettség-átadásra jelen intézkedés vonatkozásában nincs lehetőség.

5. § (1) A támogatási kérelmet a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a tárgyév április 15-éig a Kincstár 
által rendszeresített és a  honlapján közzétett, a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalmú nyomtatványon 
nyújthatja be a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

 (2) Az igénylő támogatási kérelme az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:
a) ügyfél-azonosító,
b) az  igénylő az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában 

a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos 
kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I.  melléklete szerinti 
üzemméretét,

c) a tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatait,
d) a támogatással érintett támogatási év megjelölését,
e) a  tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a  hozzá kapcsolódó baromfilétszám, valamint 

állategység – négy tizedesjegy pontossággal történő – megjelölését tartási helyenként,
f ) a tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatási összeget,
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g) nagyvállalkozás esetén a  (6)  bekezdés a)  pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörében eljáró járási hivatal igazolását és

h) a (6) bekezdés b) pontja szerinti baromfilétszámról szóló igazolást.
 (3) Egy támogatási évre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.
 (4) A  határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az  igénylő az  adott támogatási évben támogatásra nem 

jogosult.
 (5) Az  igénylőnek a  támogatási kérelmében meg kell jelölnie a  támogatási évben vállalni kívánt, 2.  § (1)  bekezdése 

szerinti tevékenységet vagy tevékenységeket, valamint az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó állategységeket 
négy tizedesjegy pontossággal.

 (6) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) nagyvállalkozás igénylő esetében a  járási hivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló 

és a  támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, a  3.  melléklet szerinti elemzés alapján 
kiállított igazolását arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt, és

b) a Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolásának eredeti példányát az igénylő által – a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontjáig – az  adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított 
maximálisan tarható baromfilétszámról darabszámban kifejezve.

 (7) A  Kincstár a  támogatási kérelemről az  ott megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra 
vonatkozóan – a 2. melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként – hoz döntést.

 (8) A  támogatási kérelemben megjelölt állatok vonatkozásában a  támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett 
tevékenység nem támogatható.

 (9) A (6) bekezdés b) pontja szerinti igazolásban meghatározott létszámot meghaladó igény nem támogatható.

6. § (1) Az  adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem – baromfi megnevezés-csoportonként 
kizárólag egy – a  Kincstár által a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a  honlapján 
közleményben közzétett nyomtatványon, a  tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig nyújtható be 
a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

 (2) Az igénylő kifizetési kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a) ügyfél-azonosító,
b) a támogatott tevékenység megnevezése tartási hely azonosító vagy azonosítók szerinti bontásban,
c) az  igényelt támogatás adatait (a tevékenység megnevezése, a  baromfi megnevezése, a  támogatás alapja, 

az igényelt mennyiség, az igényelt támogatás összege),
d) a  tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás megnevezését a  hozzá kapcsolódó baromfi 

darabszámmal, valamint négy tizedesjegy pontosságú állategység megjelöléssel.
 (3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az egyes tevékenységeknél az e rendeletben meghatározott dokumentumokat,
b) a  naposkori letelepítés darabszámát, illetve az  átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját, 

továbbá a támogatási igény megalapozottságát tartalmazó szolgáltató állatorvosi igazolás eredeti példányát,
c) a  támogatási évben az  első kifizetési kérelem benyújtásakor az  érintett termékpályán működő, államilag 

elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy 
szakmai szervezet eredeti igazolását arról, hogy az  igénylő a  tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal 
rendelkezik,

d) a  támogatási évben az  első kifizetési kérelem benyújtásakor a  tartáshely szerint illetékes járási hivatalnak 
az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok 
betartásáról szóló, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolását, valamint

e) a BTT javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lap egy eredeti példányát.
 (4) A szakmai ellenőrzési lap az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az igénylő azonosító adatait,
b) a támogatott állatállomány azonosító adatait,
c) a  napos vagy előnevelt baromfi beszerzésére, vágására, vágóhídra történő szállítására (átminősítésére) 

vonatkozó információkat,
d) a támogatási igényre vonatkozó adatokat.

 (5) A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási 
helyre, állatlétszámra, és tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek.
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 (6) A  támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, tevékenységre, illetve a  jóváhagyott állatlétszámot 
meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár elutasítja.

 (7) A  Kincstár által rendszeresített és a  honlapján közleményben közzétett, a  (4)  bekezdésben meghatározott 
adattartalmú nyomtatvány szerint kiállított szakmai ellenőrzési lapok a  BTT címére folyamatosan, de legkésőbb 
a  tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig nyújthatók be. A  szakmai ellenőrzési lapból negyedévenként és 
baromfi megnevezés-csoportonként több is benyújtható, de egy ellenőrzési lapon csak egy baromfi megnevezés-
csoport jeleníthető meg.

7. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tevékenység alapján támogatásra jogosult az  az igénylő, aki vagy amely 
a  baromfiállományok nevelési ideje alatt – a  letelepítés vagy átminősítés és a  vágás közötti időszakban – egy 
alkalommal ellenőrizteti az  általa felhasznált baromfi nevelő, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező táp 
nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin tartalmat.

 (2) Az  igénylő által használt takarmány deoxinivalenol tartalma legfeljebb 2,5 mg/kg lehet. A  laboratóriumi vizsgálat 
dokumentuma a  takarmánygyártótól is beszerezhető, ebben az esetben a  takarmánygyártó nyilatkozik az  igénylő 
által vásárolt takarmány mennyiségéről és a  vásárlás időpontjáról. Ha a  jegyzőkönyvben külön nem kerül 
feltüntetésre, akkor a vizsgálat elvégzése időpontjának a jegyzőkönyv kiállításának dátumát kell tekinteni.

 (3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a szolgáltató állatorvos igazolásának eredeti példányát arról, hogy a felhasznált 
– az  (1)  bekezdés szerint bevizsgáltatott – takarmány az  akkreditált laboratóriumi eredmény alapján megfelel 
a (2) bekezdésben foglalt előírásnak.

 (4) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke esetén 2285,8 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 3074,5 Ft állategységenként,
c) pecsenyeliba esetén 2277,58 Ft állategységenként,
d) növendék liba esetén 4220,74 Ft állategységenként,
e) fiatal liba esetén 3299,72 Ft állategységenként,
f ) pecsenyekacsa esetén 3381,71 Ft állategységenként,
g) növendék kacsa esetén 3378,01 Ft állategységenként,
h) növendék pulyka esetén 4867,5 Ft állategységenként.

8. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység alapján támogatásra jogosult az az igénylő, aki vagy amely teljesíti 
a kíméletes állatmozgatás és szállítás következő követelményeit:
a) a 3 kg-nál nem nehezebb baromfinál felülrakható mobil ketrecek használata,
b) kizárólagos kézi rakodás,
c) rakodó személyzet oktatása,
d) takarmánymegvonási és vízmegvonási terv megléte, és
e) a  vágóhídra leadott állatoknál a  törött végtagú állatok aránya állományonként nem haladhatja meg 

a 4. mellékletben meghatározott mértéket.
 (2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a szolgáltató állatorvos igazolásának egy eredeti példányát az  (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott 
feltételek teljesítéséről, és

b) a  vágóhídnak és a  felügyelő jogosult állatorvosnak a  törött végtagú állatok (1)  bekezdés e)  pontjában 
meghatározott arányára vonatkozó igazolásának eredeti példányát is, amely tartalmazza a  levágott baromfi 
1. melléklet szerinti megnevezését, darabszámát, a vágási életkort (napokban, házi tyúk esetében élethétben) 
és vágásának időpontját.

 (3) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke esetén 696,3 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 939,9 Ft állategységenként,
c) házi tyúk esetén 132,0 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 4125,6 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 18 414,4 Ft állategységenként,
f ) fiatal liba esetén 3906,2 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 1431,1 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 4666,2 Ft állategységenként,
i) növendék pulyka esetén 2556,4 Ft állategységenként.
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9. § (1) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység alapján támogatásra jogosult az az igénylő, aki vagy amely teljesíti
a) a baromfiállomány istálló környezetének javítására a (2) bekezdésben és
b) a baromfiállomány istállóban a gázkoncentráció paraméterekre a (3) bekezdésben
előírt feltételeket.

 (2) A ketreces tartású házi tyúk fajta kivételével a támogatás igénybevételéhez az igénylőnek
a) az  1000 m2-es istállófelületre biztosítania kell a  Tanács 2007/43 EK irányelve I.  melléklet 3.  pontjában 

foglaltakon túl az állomány 3 hetes kora után legalább 40 dkg/m2 alomanyag elhelyezését, amelyet 3 hetente 
frissíteni szükséges; és

b) az alomanyaghoz szilícium vagy filo-szilikát alapú hozzáadott anyagot kell biztosítani legalább
ba) víziszárnyas esetében 150g/m2/hét (1 vagy 2 szeri kijuttatásban),
bb) a többi fajta esetében legalább 100g/m2/hét
mennyiségben.

 (3) Az igénylőnek az istálló gázkoncentrációjának javítása érdekében biztosítani kell az istállóban
a) a szén-dioxid 2800 ppm-nél alacsonyabb mértékét és
b) az ammónia 14 ppm-nél alacsonyabb mértékét.

 (4) A  (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülését a  szolgáltató állatorvos igazolja az állományokra vonatkozó napló és 
helyszíni ellenőrzés alapján.

 (5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a szolgáltató állatorvos igazolását a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltétel biztosításáról, és
b) az  alom kezelésének, valamint beszerzésének költségeiről kiállított számla másolati példányát, amelynek 

kiállítási időpontja a  támogatási évet megelőző év június 1. napjától kezdődő időpont lehet – vagy saját 
előállítású alom felhasználása esetén nyilatkozatot a  saját előállítású alom használatáról –, és a kapcsolódó 
alom mozgatására (be- és kivételezésre) vonatkozó belső bizonylatok másolatait.

 (6) Az (4) bekezdés szerinti igazoláson szereplő mérési időpont nem lehet az adott tárgynegyedéven kívüli.
 (7) A támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése esetén

a) növendék csirke esetén 1641,0 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 2093,4 Ft állategységenként,
c) házi tyúk esetén 363,4 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 11 368,4 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 18 684,3 Ft állategységenként,
f ) fiatal liba esetén 13 662,68 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 5845,3 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 13 878,3 Ft állategységenként,
i) növendék pulyka esetén 3695,0 Ft állategységenként.

 (8) A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel teljesítése esetén
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 3047,6 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 3564,5 Ft állategységenként,
c) házi tyúk esetén 847,8 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 21 112,7 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 34 165,6 Ft állategységenként,
f ) fiatal liba esetén 23 263,5 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 10 855,5 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 26 940,2 Ft állategységenként,
i) növendék pulyka esetén 6028,7 Ft állategységenként.

10. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti tevékenység alapján támogatásra jogosult az  az igénylő, aki vagy 
amely legfeljebb az  5.  melléklet szerinti nyersfehérje-tartalmú befejező tápot, házi tyúk esetében tojótápot 
(a továbbiakban együtt: táp) használ.

 (2) Az  igénylő köteles a  táp nyersfehérje-tartalmát akkreditált laboratóriumban megvizsgáltatni az  állatállományt 
felügyelő, szolgáltató állatorvos által célzottan vett takarmány mintából. A baromfiállományok nevelési ideje alatt 
– a  letelepítés vagy átminősítés és a  vágás közötti időszakban – egy alkalommal kell ellenőriztetni a  felhasznált 
táp nyersfehérje-tartalmát. A  laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a  takarmánygyártótól is beszerezhető, 
ebben az  esetben a  takarmánygyártó nyilatkozik az  igénylő által vásárolt takarmány mennyiségéről és a  vásárlás 
időpontjáról.
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 (3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a szolgáltató állatorvos igazolásának eredeti példányát arról, hogy a felhasznált 
– a  (2)  bekezdés szerint bevizsgáltatott – takarmány az  akkreditált laboratóriumi eredmény alapján megfelel 
az (1) bekezdésben foglalt előírásnak.

 (4) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke esetén 9475,7 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 10 903,8 Ft állategységenként,
c) házi tyúk esetén 4069,2 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 13 400,6 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 29 970,6 Ft állategységenként,
f ) fiatal liba esetén 13 131,7 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 13 464,1 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 19 024,42 Ft állategységenként,
i) növendék pulyka esetén 26 295,6 Ft állategységenként.

3. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott baromfi állatjóléti támogatás 
igénybevételére vonatkozó feltételek

11. § (1) E  rendelet alapján a  baromfi tartása során az  előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás 
ellentételezésére, mezőgazdasági csekély összegű támogatásként, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) mechanikai sérülés megelőzése, illetve
b) a takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz 
biztosítására.

 (2) Az  ezen alcím szerinti támogatás a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és  
a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés t) pontjában 
meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

 (3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki vagy amely
a) a 3. § i) pontjában foglaltak kivételével a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában megfelel a 3. §-ban foglaltaknak,
b) megfelel az Átr. 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek, és
c) a  mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a  3.  § 

b)–k) pontjában foglaltakról.
 (4) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a 2. § (3), (4), (7) és (8) bekezdésében és a 6. §-ban 

foglaltakat – a  6.  § (5) és (6)  bekezdésében meghatározottak kivételével – megfelelően alkalmazni kell. A  6.  § 
(3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat egy példányban kell benyújtania az  igénylőnek, ha ugyanarra 
a  negyedévre vonatkozóan a  7–10.  § szerinti tevékenységre kifizetési kérelmet és az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja 
szerinti tevékenységre mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet is benyújt.

 (5) A  támogatási összeget a  darabszám és az  állategységnek az  1.  melléklet szerinti táblázat alapján kiszámított 
– kerekítés nélküli – számával kell megállapítani. Az állategység kiszámításának alapja
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tevékenység esetében minden baromfi megnevezés-csoport esetében 

a vágóhídra levágásra leadott állatlétszám,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetében a naposkori letelepítési állatlétszám.

 (6) E  rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás az  adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 
1,025 milliárd forint összegig állapítható meg.

 (7) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.
 (8) A  Kincstár a  mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegét a  4.  §-ban, valamint a  (2)–(4)  bekezdésben 

meghatározott feltételek teljesülése esetén a  mezőgazdasági termelő és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás 
rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret alapján állapítja meg.

 (9) Ha a  mezőgazdasági csekély összegű támogatások esetében az  adott negyedévre igényelt támogatás összegével 
az igénylő túllépi az Átr. 11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet, akkor a kifizetési 
kérelemben feltüntetett igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

 (10) Ha a  benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény 
meghaladja a (6) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási 
összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.
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 (11) Az  Átr. 2.  § 10d.  pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan 
kell csökkenteni az  adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja 
a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

 (12) A  mezőgazdasági csekély összegű támogatások tekintetében a  forintban meghatározott összegek euróra történő 
átszámításánál a  mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtási hónapjának első napján 
érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam 
alkalmazandó.

12. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység alapján támogatásra jogosult az az igénylő, aki
a) teljesíti a  baromfiállományban a  mellsérülés megelőzéséhez szükséges, a  6.  mellékletben foglalt 

követelményeket, és
b) a vágóhídra leadott állatoknál a mellsérülést szenvedő állatok aránya állományonként nem haladhatja meg 

az 5%-ot.
 (2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a vágóhídnak és a létesítmény felügyeletét ellátó hatósági állatorvosnak a sérült 

állatok (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott arányára vonatkozó igazolásának eredeti példányát is, amely 
tartalmazza a  levágott baromfi 1.  melléklet szerinti megnevezését, darabszámát, a  vágási életkort (napokban) és 
a vágás időpontját.

 (3) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 4736,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 5715,00 Ft állategységenként,
c) házi tyúk esetén 1159,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 32 809,20 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 53 922,97 Ft állategységenként,
f ) fiatal liba esetén 37 299,15 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 16 869,53 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 41 230,77 Ft állategységenként,
j) növendék pulyka esetén 9822,00 Ft állategységenként.

13. § (1) A  11.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység alapján támogatásra jogosult az  az igénylő, aki vagy amely 
a  baromfiállomány takarmányozásához az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] előírásainak megfelelő 
minőségű (a továbbiakban: ivóvíz-minőségű) vizet használ.

 (2) A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz-minőségűnek kell tekinteni, ha az  igénylő a mezőgazdasági csekély 
összegű támogatás iránti kérelméhez csatolja
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra 

használt víz a  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a  víz nyerési módjától függően 
meghatározott határértékek tekintetében megfelel az  ivóvíz-minőségi követelményeinek a  következő 
paraméterek vonatkozásában:
aa) mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
ab) kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, és

b) az igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva 
ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy

c) ha a  telepen az  állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a  vízszolgáltató írásos nyilatkozatának 
eredeti példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz-minőségű.

 (3) Az  igénylőnek az  általa a  takarmányozáshoz használt víz (2)  bekezdésben előírt feltételeknek való megfelelését 
a támogatási évben legalább egy alkalommal ellenőriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal.

 (4) A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  szolgáltató állatorvos igazolásának eredeti példányát arról, hogy 
a (3) bekezdés szerint bevizsgáltatott és felhasznált ivóvíz megfelel a (2) bekezdésben foglalt előírásoknak.

 (5) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke esetén 2575,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 1367,00 Ft állategységenként,
c) házi tyúk esetén 1856,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 3226,58 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 5436,92 Ft állategységenként,
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f ) fiatal liba esetén 2601,90 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 622,44 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 2332,99 Ft állategységenként,
i) növendék pulyka esetén 6134,00 Ft állategységenként.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 17. § 2019. május 31-én lép hatályba.

15. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 

az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 808/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet;

b) az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó 
európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az  állatjóléti kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete;

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. § (1) A  sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ezen alcím szerinti támogatás a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és 
a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés q) pontjában 
meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.”

 (2) A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az Átr. 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan 
kell csökkenteni az  adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja 
a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.”

17. §  Hatályát veszti a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

Az állategység számítás módja

 A  B

1  Baromfi megnevezése  ÁE/állat

2 növendék csirke  0,0017

3 szabadtartásos csirke és gyöngyös  0,0017

4 házi tyúk  0,0200
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5 pecsenyeliba  0,0050

6 növendék liba  0,0050

7 fiatal liba  0,0050

8 pecsenyekacsa  0,0020

9 növendék kacsa  0,0033

10 növendék pulyka  0,0067

2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A támogatási évre vonatkozó támogatási keret

A B C

1. Baromfi megnevezése Időszak
Támogatási keret 

(millió Ft)

2.
növendék csirke, szabadtartásos 
csirke és gyöngyös

I. tárgynegyedév 1350

3. II. tárgynegyedév 1350

4. III. tárgynegyedév 1350

5. IV. tárgynegyedév 1350

6. házi tyúk I. tárgynegyedév 170

7. II. tárgynegyedév 170

8. III. tárgynegyedév 170

9. IV. tárgynegyedév 170

10.
pecsenyeliba, növendék liba, fiatal 
liba, pecsenyekacsa, növendék kacsa 

I. tárgynegyedév 630,12

11. II. tárgynegyedév 985,06

12. III. tárgynegyedév 1 025,46

13. IV. tárgynegyedév 853,91

14. növendék pulyka I. tárgynegyedév 650

15. II. tárgynegyedév 650

16. III. tárgynegyedév 650

17. IV. tárgynegyedév 650

18. Összesen: 12 174,55

3. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A nagyvállalkozás által benyújtott támogatási kérelem benyújtásához szükséges elemzés

 A  B  C  D

1.  

 2. § (1) bekezdés 

a)–d) pontja szerinti 

tevékenységek 

megvalósítása nélkül

 2. § (1) bekezdés a)–d) 

pontja szerinti tevékenységek 

megvalósításával támogatás 

nélkül

 2. § (1) bekezdés a)–d) 

pontja szerinti tevékenységek 

megvalósításával 

támogatással

2. Foglalkoztatottak létszáma (fő)    

3.
Támogatásban érintett  
állatlétszám (ÁE)
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4.
Üzemi tevékenység eredménye  
(ezer Ft)

   

5. a) minőségi adatok    

6.
aa) takarmány nemkívánatos 
anyagtartalma mentességének 
mértéke;

   

7.
ab) takarmányozáshoz ivóvíz 
minősége;

   

8.
ac) hallisztmentes takarmány 
felhasználásának gyakorisága

   

9.
b) kíméletes állatmozgatás  
és -szállítás

   

10.
c) tartástechnológiai sérülések 
gyakorisága

   

11. d) elhullások száma (ÁE)    

12.
e) csökkent értékű értékesítés száma 
(ÁE)

   

4. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A törött végtagú állatok mértékének meghatározása állatállományonként

A B

1. Baromfifajta Végtagtörés aránya %

2. Növendék csirke 2%

3. Növendék pulyka 2,9%

4. Növendék kacsa 3,8%

5. Növendék liba 3,8%

6. Pecsenyekacsa 2,9%

7. Pecsenyeliba, fiatal liba 2,5%

8. Házi tyúk 4,9%

9. Szabadtartásos csirke és gyöngyös 2%

5. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A csökkentett nyersfehérje-tartalmú takarmány használata esetén alkalmazott táblázat

A B

1. Baromfifajta
A táp csökkentett nyersfehérje-tartalma

%

2.   befejező táp tojó táp

3. növendék csirke 19

4. szabadtartásos csirke, gyöngyös 18

5. házi tyúk 16
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6. pecsenyeliba 16

7. növendék liba 16

8. fiatal liba 16

9. pecsenyekacsa 16

10. növendék kacsa 14,5

11. növendék pulyka (vegyesivar) 16,1

6. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A baromfiállományban a mellsérülés megelőzéséhez szükséges feltételek

a) Házi tyúk esetében
aa) Etető, itató, ülőrúd követelmények

A B C

1. Technológia
Követelmény 

1 tyúkra

2. alternatív tartás
etető  
egyenes  
kör alakú

 
10,5 cm 
4,5 cm

3.

itató  
folyamatos  
kör alakú 
szelepes csészés  
itatópont 
ülőrúd

 
3 cm 
1,5 cm 
9 tyúk / szelep, vagy csésze  
tyúk / 2,5 csésze v. szelep elérhetősége 
15,5 cm

4. feljavított ketrec
ülőrúd  
etető  
itató

15,5 cm 
12,5 cm 
tyúk / 2,5 csésze v. szelep elérhetősége

ab) Mikroklíma követelmények
1.  A  házi tyúk fejmagasságában mérve az  ammónia koncentrációja nem haladhatja meg 

a 20 mg/kg-ot, és a szén-dioxid koncentrációja nem haladhatja meg a 3000 mg/kg-ot.
2.  Az  árnyékban mért 30 °C feletti külső hőmérsékletnél a  belső hőmérséklet legfeljebb 

3 °C-kal haladja meg a külső hőmérsékletet.
3.  10 °C alatti külső hőmérsékletnél az  istállóban 48 órán keresztül mért átlagos relatív 

páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.
b) Növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös esetében:

ba) Etető, itató követelmények

A B C

1. Etető tányéros 65 db baromfi / etető

2. vályús 10 cm/baromfi

3. Itató harang 100 db baromfi / itató

4. szelep/kiscsésze 12 db baromfi / itató

5. vályú 1 cm/baromfi

bb) Mikroklíma követelmények
1.  A  növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös fejmagasságában mérve 

az  ammónia koncentrációja nem haladhatja meg a  20 mg/kg-ot és a  szén-dioxid 
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koncentrációja 33 kg/m2 állomány sűrűségig nem haladhatja meg a  3000 mg/kg-ot; 
33  kg/m2 állomány sűrűség felett a  szén-dioxid koncentrációja nem haladhatja meg 
a 2900 mg/kg-ot.

2.  Az  árnyékban mért 30 °C feletti külső hőmérsékletnél a  belső hőmérséklet legfeljebb 
3 °C-kal haladja meg a külső hőmérsékletet.

3.  10 °C alatti külső hőmérsékletnél az  ólban 48 órán keresztül mért átlagos relatív 
páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.

bc) Bálázott alom behelyezése: 1000 m2-es istálló felületre az  állomány 3 hetes kora után 10 bála 
elhelyezése.

c) Növendék pulyka esetében:
ca) Etető, itató méret követelmények

A B C

1. Etető tányéros 55 db pulyka / etető

2. Itató harang 80 db pulyka / itató

cb) Bálázott alom behelyezése: 1000 m2-es ól felületre az  utónevelt állomány betelepítésekor 10 bála 
elhelyezése.

d) Pecsenye-, növendék és hízott kacsa esetében:
da) Etető, itató méret követelmények

A B C

1. Etető Etetőhossz 12 cm/baromfi

2. Itató vályús (átfolyós) 10 cm/baromfi

db) Az istállóban tartózkodó kacsák részére 20 lux fényerőt kell biztosítani.
dc) Istálló és kifutó felület biztosítása

A B

1. Megnevezés

2. Nyári szállás 5 db baromfi / m2

3. Árnyékoló 8 db baromfi / m2

4. Legelő, szabad terület 4 m2/baromfi

5. Természetes vízfelület 10 db baromfi / m2

6. Fürösztő csatorna 20 db baromfi / m2

e) Pecsenye-, fiatal, növendék és hízott liba esetében:
ea) Etető, itató méret előírás

A B

1. Etető Etetőhossz

2.
ad libitum etetésnél 
2 cm/baromfi 

3.
korlátozott etetésnél 
7 cm/baromfi 

4. Itató Itatóhossz

5. 3 cm/baromfi

eb) Az istállóban tartózkodó libák részére 20 lux fényerőt kell biztosítani.
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ec) Istálló- és kifutófelület biztosítása

A B C D

1.
Istállófelület  

m2/baromfi

nyári szállás  

m2/baromfi
kifutófelület m2/baromfi

2. füves legelő
keverék-

takarmányozással

3. 4–10 hetes korig 0,4 0,2 10 2

4. 11–16 hetes korig 0,5 0,3 15 3

5. 17 hetes korig 0,65 0,4 20 4

Az agrárminiszter 12/2019. (IV. 1.) AM rendelete
az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba 
hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) 
VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint 76. § 
(5) bekezdés b) pontjában, a 6. és 7. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
76. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben, az  1. alcím 6. és 7.  § 
tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba 
hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosításáról

1. §  Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról 
szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet] 2. §-a a következő j) ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„j) termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél.”

2. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki)
„b) a  minisztériummal – pályázati eljárást követően – gomba-szakellenőri tanfolyam szervezésére vonatkozó 
megállapodást kötött jogi személy vagy egyéni vállalkozó (egyéni cég) által szervezett gomba-szakellenőri 
tanfolyamon részt vett, és sikeres vizsgát tett,”

3. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  védett és a  fokozottan védett növény- és állatfajokról, a  fokozottan védett barlangok köréről, valamint 
az  Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 
miniszteri rendelet alapján védett gombafajnak minősített fajhoz tartozó gomba emberi fogyasztásra 
alkalmatlannak minősül, amelyet a gomba-szakellenőr a begyűjtött gombák közül kiválogat és elkülönít.”
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4. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapján közzétett, a  3.  melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyomtatvány szerinti 
gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki.
(2) A  gombaminősítési igazolás eredeti példánya a  gombatétel minősítését kérőnél, a  másolati példánya 
a  gomba-szakellenőrnél marad. A  gombaminősítési igazolást piacon kívüli minősítés esetén a  gomba-szakellenőr, 
piacon történő minősítés esetén a piac üzemeltetője a kiállítástól számított két évig köteles megőrizni.
(3) Piaci árusítás esetén a gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely 
csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és amelyet az árusítás befejezése után le kell adni 
az azt kiállító gomba-szakellenőrnek.”

5. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 11.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § 
a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a  gombaminősítési igazolás sorszámát és 
a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltételt.
(3) A  gomba-szakellenőr a  lakossági gombaminősítésről a  4.  melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást 
(a  továbbiakban: gombaminősítési napló) vezet. A  lakossági gombaminősítés során a  gombajegyzékben nem 
szereplő gomba is emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető.
(4) A  gombaminősítési naplót a  gomba-szakellenőr, illetve piacon történő gomba-szakellenőri minősítés esetén 
a piac üzemeltetője az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig köteles megőrizni.”

6. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A gombatételt forgalomba hozó a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
a gombakészlet kimerülését követően két hónapig köteles megőrizni.
(2) A  vendéglátó létesítményben a  termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
a gombából készült étel felszolgálását vagy forgalomba hozatalát követő egy hónapig kell megőrizni.”

7. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A 2. melléklet C. oszlopában szereplő felhasználási feltételt jól látható módon, az előrecsomagolt gomba 
csomagolásán a  termék megnevezésével azonos látómezőben, nem előrecsomagolt formában árusított gomba 
esetén az eladás helyén kell feltüntetni.
(2) Gombakeverék és feldolgozott gomba kizárólag csomagolva hozható forgalomba.
(3) Forgalomba hozatalra szánt gombakeverék vagy gombakeveréket is tartalmazó termék leíró nevében akkor 
tüntethető fel gombafaj neve, ha az legalább 50 tömegszázalék arányban van jelen a termékben.
(4) A gombakeverék leíró nevében abban az esetben szerepelhet, hogy a gombakeverék vadon termett gombából 
áll vagy abból származik, ha a gombakeverék nem tartalmaz termesztett gombát vagy abból származó részt.”

8. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az 

„az Agrárminisztérium” szöveg, a „szervezett” szövegrész helyébe a „szervezett és felügyelt” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1) és (3)  bekezdésében 

a „gombavizsgálati” szövegrész helyébe a „gombaminősítési” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében a „vizsgált” szövegrész helyébe a „minősített” szöveg,
d) 13.  § (1)  bekezdésében az  „a járási hivatalt” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt” szöveg,
e) 14. § (2) bekezdés d) pontjában a „gombavizsgálatból” szövegrész helyébe a „gombaminősítésből” szöveg
lép.

9. §  A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c) a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
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10. §  Hatályát veszti a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
a) 5. § (5) bekezdése,
b) 10. § (1) bekezdésében az „ , a 3. melléklet I. pontja szerinti” szövegrész,
c) 10. § (2) bekezdése.

2. A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosítása

11. §  A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet [a továbbiakban: 24/2012. (III. 19.) VM rendelet] 
a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A trifla gyűjtésének e  rendeletben nem szabályozott kérdéseire az étkezési célra forgalomba kerülő vadon 
termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

12. §  A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet Mellékletének 1.  pont 1.2.  alpontjában a  „kátrányszagú” szövegrész helyébe 
a „fodrosbélű” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a 24/2012. (III. 19.) VM rendelet Mellékletének 1.5. pontja.

3. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

15. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelethez
„2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

Piacon, valamint az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke

A B C

1.
Magyar név

Latin név
Árusítási feltételek Felhasználási feltételek

2.
Cseh kucsmagomba

Verpa bohemica
20 perces hőkezelés után 

fogyasztható

3.
Fattyú kucsmagomba
Morchella semilibera

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

4.
Hegyes kucsmagomba

Morchella deliciosa
20 perces hőkezelés után 

fogyasztható

5.
Ízletes kucsmagomba
Morchella esculenta

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

6.
Pusztai kucsmagomba
Morchella steppicola

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

7.
Júdásfülgomba

Auricularia auricula-judae
Csak a rugalmas példányok 

árusíthatók
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8.
Sárga gévagomba

Laetiporus sulphureus

A fával érintkező fásodó rész 
kivágásával árusítható a fiatal, 

puha példány

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

9.
Sárga gereben

Hydnum repandum
Csak a fiatal termőtest árusítható

10.
Sárgásvörös gereben

Hydnum rufescens
Csak a fiatal termőtest árusítható

11.
Sárga rókagomba

Cantharellus cibarius

12.
Halvány rókagomba
Cantharellus pallens

13.
Szagos rókagomba

Craterellus lutescens

14.
Tölcséres rókagomba

Craterellus tubaeformis

15.
Szürke rókagomba
Craterellus cinereus

16.
Sötét trombitagomba

Craterellus cornucopioides

17.
Bronzos vargánya

Boletus aereus

18.
Ízletes vargánya

Boletus edulis

19.
Nyári vargánya

Boletus reticulatus

20.
Barna tinóru
Imleria badia

21.
Molyhos tinóru

Xerocomus subtomentosus
Csak a fiatal termőtest árusítható

22.
Barna gyűrűstinóru

Suillus luteus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le 

kell húzni

23.
Sárga gyűrűstinóru

Suillus grevillei
Elkészítés előtt a kalap bőrét le 

kell húzni

24.
Szemcsésnyelű fenyőtinóru

Suillus granulatus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le 

kell húzni

25.
Rózsástövű fenyőtinóru

Suillus collinitus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le 

kell húzni

26.
Nyárfa-érdestinóru

Leccinum duriusculum
 

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

27.
Sötét érdestinóru

Leccinum pseudoscabrum
 

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

28.
Tölgyfa-érdestinóru

Leccinum aurantiacum
 

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

29.
Vörös érdestinóru

Leccinum albostipitatum
20 perces hőkezelés után 

fogyasztható

30.
Vöröses nyálkásgomba
Chroogomphus rutilus

31.
Kései laskagomba

Pleurotus ostreatus
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32.
Nyári laskagomba

Pleurotus pulmonarius

33.
Erestönkű laskagomba
Pleurotus cornucopiae

34.
Ördögszekér-laskagomba

Pleurotus eryngii

35.
Piruló galóca

Amanita rubescens
20 perces hőkezelés után 

fogyasztható

36.
Fenyő-pereszke

Tricholoma terreum

37.
Sárguló pereszke

Tricholoma scalpturatum

38.
Májusi pereszke

Calocybe gambosa

39.
Lila pereszke
Lepista nuda

Aromás gomba, egyéni 
érzékenység előfordulhat

40.
Lilatönkű pereszke
Lepista personata

Aromás gomba, egyéni 
érzékenység előfordulhat

41.
Mezei szegfűgomba
Marasmius oreades

Csak a gomba kalapja árusítható 
legfeljebb 1 cm-es tönkkel

42.
Szürke tölcsérgomba
Clitocybe nebularis

Aromás gomba, egyéni 
érzékenység előfordulhat

Elkészítés előtt előfőzés, majd 
főzőlé leöntése javasolt

43.
Téli fülőke

Flammulina velutipes
Csak a gomba kalapja árusítható 

legfeljebb 1 cm-es tönkkel

44.
Csoportos tuskógomba
Desarmillaria tabescens

Csak a gomba kalapja árusítható 
legfeljebb 1 cm-es tönkkel

45.
Gyűrűs tuskógomba

Armillaria mellea
Csak a gomba kalapja a gallérig 

levágott tönkkel árusítható
20 perces hőkezelés után 

fogyasztható

46.
Gumós tuskógomba

Armillaria lutea
Csak a gomba kalapja a gallérig 

levágott tönkkel árusítható
20 perces hőkezelés után 

fogyasztható

47.
Déli tőkegomba

Cyclocybe cylindracea
Csak a gomba kalapja a gallérig 

levágott tönkkel árusítható

48.
Erdei csiperke

Agaricus sylvaticus

49.
Erdőszéli csiperke
Agaricus arvensis

50.
Ízletes csiperke

Agaricus bitorquis

51.
Ligeti csiperke

Agaricus benesii

52.
Mezei csiperke

Agaricus campestris

53.
Nagyspórás csiperke
Agaricus crocodilinus

54.
Karcsú őzlábgomba

Macrolepiota mastoidea
Csak a gomba kalapja árusítható

55.
Nagy őzlábgomba

Macrolepiota procera
Csak a gomba kalapja árusítható
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56.
Dióízű galambgomba
Russula heterophylla

57.
Kékhátú galambgomba

Russula cyanoxantha

58.
Ráncos galambgomba

Russula vesca

59.
Varashátú galambgomba

Russula virescens

60.
Fehértejű keserűgomba

Lactifluus piperatus
Csak a fiatal termőtest árusítható

Elkészítés előtt előfőzés, majd 
főzőlé leöntése javasolt

61.
Zöldülőtejű keserűgomba

Lactifluus glaucescens
Csak a fiatal termőtest árusítható

Elkészítés előtt előfőzés, majd 
főzőlé leöntése javasolt

62.
Ízletes rizike

Lactarius deliciosus

63.
Lucfenyvesi rizike

Lactarius deterrimus

64.
Vörösödőtejű rizike

Lactarius semisanguifluus

65.
Vöröstejű rizike

Lactarius sanguifluus

66.
Óriás pöfeteg

Langermannia gigantea
Addig árusítható, amíg 

a termőtest belseje hófehér

67.
Pikkelyes pöfeteg

Lycoperdon utriforme
Addig árusítható, amíg 

a termőtest belseje hófehér

68.
Változékony pöfeteg

Lycoperdon excipuliforme
Addig árusítható, amíg 

a termőtest belseje hófehér

69.
Fehér szarvasgomba

Choiromyces meandriformis

A földalatti gombák gyűjtéséről 
szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott gyűjtési időszak 
alatt, valamint az ezt követő héten 

árusítható 

20 perces hőkezelés után 
fogyasztható

70.
Nagyspórás szarvasgomba

Tuber macrosporum

A földalatti gombák gyűjtéséről 
szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott gyűjtési időszak 
alatt, valamint az ezt követő héten 

árusítható

71.
Nyári szarvasgomba

Tuber aestivum

A földalatti gombák gyűjtéséről 
szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott gyűjtési időszak 
alatt, valamint az ezt követő héten 

árusítható

72.
Téli szarvasgomba

Tuber brumale

A földalatti gombák gyűjtéséről 
szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott gyűjtési időszak 
alatt, valamint az ezt követő héten 

árusítható

73.
Fodrosbélű szarvasgomba

Tuber mesentericum

A földalatti gombák gyűjtéséről 
szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott gyűjtési időszak 
alatt, valamint az ezt követő héten 

árusítható



1844 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 55. szám 

74.
Isztriai szarvasgomba

Tuber magnatum

A földalatti gombák gyűjtéséről 
szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott gyűjtési időszak 
alatt, valamint az ezt követő héten 

árusítható

75.
Homoki szarvasgomba

Mattirolomyces terfezioides

Csak a fiatal termőtest árusítható
A földalatti gombák gyűjtéséről 

szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott gyűjtési időszak 

alatt, valamint az ezt követő héten 
árusítható

”

2. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelethez
„3. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A gombaminősítési igazolás adattartalma:

A gombaminősítési igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:
1. a gombaminősítés helye, dátuma (év, hónap, nap),
2. a gombaminősítési igazolás sorszáma (a gomba-szakellenőr képzi a  következő módon: a  gombaminősítés 

éve négy számjeggyel, kötőjel, az  adott évben minősített gombatétel sorszáma, kötőjel, a  Pest Megyei 
Kormányhivatal által kiadott nyilvántartási szám utolsó négy számjegye),

3. a gombatételt forgalomba hozó természetes személy neve, lakóhelye; jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet esetében a szervezet neve és székhelye,

4. az emberi fogyasztásra alkalmas gomba gombajegyzék szerinti magyar elnevezése, mennyisége és 
a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltétel,

5. arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy az igazolás a piaci árusítás esetén csak a kiállítás napján és helyén jogosít 
árusításra, valamint

6. a gomba-szakellenőr cégszerű aláírása.”

3. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelethez
„4. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A gombaminősítési napló adattartalma

A gombaminősítési napló az alábbi adatokat tartalmazza:
1. a gombaminősítés helye és időpontja (év, hónap, nap),
2. a gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási száma,
3. a gombagyűjtő természetes személy neve és lakcíme,
4. a gomba magyar elnevezése és mennyisége (db vagy kg),
5. a gomba minősítése (ehető, nem ehető, feltételesen ehető vagy mérgező), valamint
6. a gomba-szakellenőr aláírása.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Nemzetközi Korcsolyázó 

Szövetségnél megpályázza a  2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság (a  továbbiakban: 
Európa-bajnokság) megrendezését;

 2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50.  § (3)  bekezdés d)  pontja alapján pénzügyi garanciát vállal – a  3.  pontban 
meghatározott összeg erejéig – az Európa-bajnokság megrendezésére;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az Európa-bajnokság rendezési 
jogának elnyerése esetén gondoskodjon az  Európa-bajnokság megrendezéséhez a 2020. évben szükséges 
legfeljebb 238 514 400 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról 
a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  rendezési jog elnyerése esetén gondoskodjon 

az  Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges, a  3.  pontban meghatározott forrás terhére történő állami 
támogatással kapcsolatosan a  támogatási jogviszony létesítéséről a  Szövetséggel oly módon, hogy a  Szövetséget 
a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti költségvetési támogatások biztosítását követően azonnal

 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján az Európa-bajnokság lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a pályázat elnyerése esetén, az Európa-bajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, 

folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország versenyképességének megőrzése, illetve annak további erősítése szempontjából 

kiemelt fontosságú a hazai vállalkozások export részarányának növelése;
 2. elfogadja a  Nemzeti Exportstratégiát, és felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy annak kivonatát 

a Kormány honlapján tegye közzé;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban meghatározott cél érdekében szükséges – különösen a  következő – nagy 
növekedési potenciállal rendelkező szakágazatok és termékkörök exportjának kiemelt támogatása, különös 
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figyelemmel arra, hogy a  digitalizáció minden rendszert átható, átfogó jelenség, mind az  export árualap, mind 
az exporttechnikák tekintetében kiemelt figyelmet érdemel:
a) az egészséggazdaság tekintetében az  orvosi diagnosztikai eszközök és berendezések, a  traumatológiai 

implantátumok, a traumatológiai és radiológiai termékek, a biotechnológia, valamint a gyógyszergyártás,
b) az élelmiszergazdaság tekintetében, a hús- és baromfi termékek, valamint a zöldség-gyümölcs tartósítóipari 

termékek,
c) az építésgazdaság tekintetében a mérnöki szolgáltatások és innovatív építőpari megoldások,
d) a mezőgazdaság tekintetében a mezőgazdasági szaporítóanyag, a mezőgépgyártás és az agrárinformatika,
e) a kreatívipar tekintetében a divat- és designtevékenység;

 4. az 1. és a 3. pontban meghatározott célok érdekében
a) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és 

a  pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki a  hazai vállalkozások külföldi beruházásainak támogatásával 
kapcsolatos kormányzati támogatási eszközrendszer részleteit, és mérje fel annak forrásigényét, valamint 
– a középtávú költségvetési keretekre figyelemmel – bevezethetőségének ütemezését,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.
b) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki a  hazai 

vállalkozások export törekvéseit segítő nemzetközi fejlesztési koncepciót, és határozza meg annak 
forrásigényét, valamint – a  középtávú költségvetési keretekre figyelemmel – bevezethetőségének 
ütemezését,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. június 30.

c) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki a  hazai 
vállalkozások exporthoz kapcsolódó költségeinek támogatását célzó finanszírozási konstrukciót,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. június 30.

d) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg a  külkereskedelemhez 
kapcsolódó forgalomba hozatali engedélyeztetési, ellenőrzési és tanúsítási eljárások jogszabályi környezetét, 
valamint hatósági gyakorlatot, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot azok egyszerűsítésére,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.
e) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és 

az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve vizsgálja meg a  hazai felsőoktatási kapacitásokat azok 
exportot támogató képességei szempontjából, és dolgozza ki a felsőoktatás és a hazai vállalkozások közötti 
koordinált exportpiaci fellépés programját,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 1.
f ) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel 

együttműködve vizsgálja meg a  hazai startup vállalkozások külpiaci bevezetését támogató inkubációs 
program lehetséges helyszíneit, és mérje fel annak költségigényét, valamint a  középtávú költségvetési 
keretekre figyelemmel bevezethetőségének ütemezését,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. szeptember 1.
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g) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  agrárminiszterrel és az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel segíthető a hazai vállalkozások 
mintatermékeinek külpiacra juttatása, és mérje fel ennek költségvetési igényét, valamint a  középtávú 
költségvetési keretekre figyelemmel bevezethetőségének ütemezését,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

agrárminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.
h) felhívja az  agrárminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel és az  innovációért és technológiáért 

felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg – hazánk mezőgazdasági szaporítóanyag, talajjavító szer, 
agrárinnovációs és vízgazdálkodási képességeinek bemutatására alkalmas – mintafarmok létrehozásának 
lehetséges helyszíneit, és mérje fel annak költségigényét, valamint a  középtávú költségvetési keretekre 
figyelemmel bevezethetőségének ütemezését,
Felelős: agrárminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.
i) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg 

a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésében lévő tőkebefektetési 
alapok, valamint a  Nemzetközi Pénzügyi Társaság (International Finance Corporation) tanácsadási alap 
hatékonyságát, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot a működési elvek módosítására,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. június 30., majd évente rendszeresen

j) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg 
az exportfejlesztési és -segélyezési eszközrendszer működésének hatékonyságát és eredményességét.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. elrendeli a szekundált örökségvédelmi nemzeti szakértő UNESCO Világörökségi Központba történő kiküldetésének 

2019. április 5-től 2020. április 4-ig történő meghosszabbítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az 1.  pont szerinti kiküldetés 2019. évi költségeinek biztosítása érdekében az  államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli  
28 840 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi  
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
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2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
2. Külképviseletek igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az 1.  pont szerinti kihelyezés meghosszabbításának 2019. december 1-jétől 2020. április 4-ig terjedő időszakára 

eső költségei biztosítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter és a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon 14 860 000 forint fejezetek 
közötti átcsoportosításáról a  2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport 
terhére, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 4. elrendeli a  Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak a  miniszterelnök delegációjának tagjaként teljesített 

külföldi kiküldetéseinek finanszírozásához szükséges – a költségfelmerülés helyén történő – forrásbiztosítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. a 4.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli 10 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását – elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel – a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség 
igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. február 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1

K3 10 000 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 26 000 000

K2 2 840 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K3 Dologi kiadások -10 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -28 840 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 10 000 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása 28 840 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -10 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -28 840 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 38 840 000 38 840 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Dologi kiadások

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
központi igazgatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
központi igazgatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások 
megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1.  üdvözli a  Magyar Katolikus Egyház, a  Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, a  Konstantinápolyi Egyetemes 

Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa és a  Magyarországi Református Egyház (a  továbbiakban: 
Egyházak) hitéleti szolgálatát;

 2.  támogatja az  Egyházak 1.  mellékletben megjelölt beruházási terveinek megvalósítását és működést biztosító 
intézkedését (a továbbiakban: támogatási célok);

 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával 2019. évben gondoskodjon 
a  támogatási célok megvalósulása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és 
kincstári díjakkal együtt – 3 942 494 488 forint költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

a  támogatási célok megvalósulása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és 
kincstári díjakkal együtt – 2 358 225 000 forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a  2020. évi központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése során
 5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a támogatási célok megvalósítása érdekében, a 3. pont szerinti 

forrás terhére adjon ki – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
101/A.  §-a alapján – támogatói okiratot az  1.  mellékletben megjelölt kedvezményezettek részére elszámolási 
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozathoz

Sor- 

szám

 Kedvezményezett  Támogatási cél  Támogatási összeg (forint)

2019 2020

 1 Kaposvári Egyházmegye Kaposvári székesegyház felújítása 1 050 000 000 1 050 000 000

 2 Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye

Kecskeméti székesegyház felújítása 500 000 000 300 000 000

 3 Nyíregyházi 
Egyházmegye

Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola Könyvtárának 
fejlesztése

350 000 000 350 000 000

4 Veszprémi 
Főegyházmegye

Veszprémi Főegyházmegyei levéltár 
felújítása

510 000 000

 5 Zirci Ciszterci Apátság Budai Szent Imre Plébániatemplom 
fejlesztésének forráskiegészítése

275 000 000 275 000 000
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6 Sarutlan Kármelita 
Nővérek, Magyarszék

„Bánusz tanya” megvásárlása és felújítása 
dél-dunántúli regionális lelkigyakorlatos 
központ kialakítása érdekében

400 000 000

7 Magyarok Nagyasszonya 
Ferences Rendtartomány

A sümegi ferences rendház 
lelkigyakorlatos háza mellett található, 
korábban hotelként működött épület 
megvásárlása, átalakítása és felújítása 
zarándok-/lelkigyakorlatos házként 
történő működtetés érdekében

200 000 000

 8 Gyulafehérvári 
Főegyházmegyei Caritas

Csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház 
felújítása

68 743 884

9 Gyulafehérvári 
Főegyházmegyei Caritas

Ferenc pápa csíksomlyói látogatásához 
kapcsolódó feladatok ellátása

50 000 000

10 Csíksomlyói Ferences 
Kolostor 

A pápai szentmise lebonyolításához 
szükséges fejlesztések és beszerzések

20 000 000

11 Mindszenti Római 
Katolikus Plébánia 

Mindszenti Római Katolikus templom 
felújítása

100 000 000

12 Konstantinápolyi 
Egyetemes Patriarchátus 
Magyarországi Ortodox 
Exarchátusa 

Budapesti Patriarchális Centrum 
épületének működési költségei

30 000 000

 13 Budapest-Fasori 
Református 
Egyházközség

Budapest-Fasori Református templom és 
gyülekezeti ház felújításának folytatása

300 000 000 300 000 000

 14 Jászberényi Református 
Egyházközség

Jászberényi templom teljes körű, külső és 
belső felújítása

75 000 000 75 000 000

A Kormány 1174/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1.  egyetért a  Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével, ennek keretében az  Erdélyi Hagyományok Háza 

Központok létrehozásával és az  ehhez szükséges ingatlanok megvásárlásával, az  így megvásárolt ingatlanok 
felújításával, a működtetés szervezeti kereteinek megteremtésével és az ezekhez szükséges források biztosításával;

 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy − a miniszterelnök általános helyettese bevonásával − gondoskodjon az 1. pont 
szerinti cél megvalósítása érdekében 2019. évben szükséges legfeljebb 3 752 000 000 forint központi költségvetési 
forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen 
Gábor Alap támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy − a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával − gondoskodjon 

az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében 2020. évben szükséges 710 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi 
központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
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 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy − a miniszterelnök általános helyettese bevonásával − gondoskodjon az 1. pont 
szerinti cél megvalósításával összefüggésben felmerülő tranzakciós díj és bankköltség fizetési kötelezettség 
teljesítése érdekében
a) a 2019. évben legfeljebb 15 008 000 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 

bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára,
b) a 2020. évben legfeljebb 2 840 000 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XLII. A költségvetés 

közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára.
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének – az  állami magasépítési 

beruházásokról szóló jogszabályokkal összhangban – kormányzati magasépítési beruházásként történő 
fejlesztésével (a továbbiakban: fejlesztés);

 2. jóváhagyja a  fejlesztés Szegedi Tudományegyetem által megvalósított előkészítési fázisait az előkészített tartalom 
szerint;

 3. egyetért azzal, hogy a fejlesztés megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos 
kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 2. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar épületének fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  fejlesztés 
megvalósításához szükséges költségvetési fedezetet – amelynek a  kivitelezési dokumentáción alapuló becsült 
értéke 1 692 000 000 forint – a  Beruházási Ügynökség kezelése alatt álló kiadási előirányzatként biztosítsa, 
a fejlesztésre már rendelkezésre álló fedezet bevonásával, a beruházási kiadások felmerülésének ütemében.

Felelős:  pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő:  a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1176/2019. (IV. 1.) Korm. határozata
a HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

A Kormány
 a) megismerte a HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7630 Pécs, Üszögi utca 20.; 

cégjegyzékszáma: 02-09-066782) (a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi struktúrájának felépítését, és
 b) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.  § (2)  bekezdésében meghatározott 

hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a  Társaság költségvetési támogatások szempontjából az  Áht. 50.  § 
(1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelel.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 35/2019. (IV. 1.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb 
Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot 
tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  Magyarországon és a  Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert 
bizonyítványok és oklevelek, továbbá a  tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló 
egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a  megerősítés fenntartásával történő – 
végleges megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratokat adja ki;

 3. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét és az  igazságügyi minisztert, hogy az  Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvény tervezetét az  Egyezmény végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék 
a Kormány elé.

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