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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2020. (VI. 19.) MNB rendelete
a „Budapesti Értéktőzsde” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Budapesti Értéktőzsde alapításának 30. évfordulója alkalmából – „Budapesti Értéktőzsde” 
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. június 21.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a  BUX-index árfolyamának alakulását bemutató 

és – a  háttérben – a  nemzetközi trendeket jelképező vonaldiagramok ábrázolása látható, kiemelt évszámokkal 
jelölve a  Budapesti Értéktőzsde megalakulása óta eltelt időszak legfontosabb tőzsdetörténeti eseményeit. 
A  diagramábrázolás hátterében egy – felfelé és lefelé mutató nyilakból álló – világtérkép ábrázolása 
látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a  „NÖVEKEDÉS • GYARAPODÁS • FENNTARTHATÓSÁG”,  
lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, középen a  Budapesti Értéktőzsde kereskedését megnyitó csengőjének posztamensen 
megjelenített ábrázolása, lent a  Budapesti Értéktőzsde logójának ábrázolása látható. A  bal oldali érmemezőben, 
középen a  tőzsdei felívelést szimbolizáló – vízszintes vonalon álló – bika, a  jobb oldali érmemezőben, lent 
az árfolyamesést jelképező – vízszintes vonalon álló – medve ábrázolása látható. Egymás alatti két sorban, középre 
rendezve, a  medveábrázolás felett a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a  bikaábrázolás alatt a „2020” verési 
évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a  verdejel adott 
betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, bal oldalon, a vízszintes 
vonal alatt Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2020. június 21-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 17/2020. (VI. 19.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VI.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VI.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  

 	  

2. melléklet a 17/2020. (VI. 19.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VI.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VI.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2020. (VI. 19.) MNB rendelete
a „Budapesti Értéktőzsde” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Budapesti Értéktőzsde alapításának 30. évfordulója alkalmából – „Budapesti Értéktőzsde” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. június 21.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a  BUX-index árfolyamának alakulását bemutató 

és – a  háttérben – a  nemzetközi trendeket jelképező vonaldiagramok ábrázolása látható, kiemelt évszámokkal 
jelölve a  Budapesti Értéktőzsde megalakulása óta eltelt időszak legfontosabb tőzsdetörténeti eseményeit. 
A  diagramábrázolás hátterében egy – felfelé és lefelé mutató nyilakból álló – világtérkép ábrázolása 
látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a  „NÖVEKEDÉS • GYARAPODÁS • FENNTARTHATÓSÁG”, lent 
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, középen a  Budapesti Értéktőzsde kereskedését megnyitó csengőjének posztamensen 
megjelenített ábrázolása, lent a  Budapesti Értéktőzsde logójának ábrázolása látható. A  bal oldali érmemezőben, 
középen a  tőzsdei felívelést szimbolizáló – vízszintes vonalon álló – bika, a  jobb oldali érmemezőben, lent 
az árfolyamesést jelképező – vízszintes vonalon álló – medve ábrázolása látható. Egymás alatti két sorban, középre 
rendezve, a  medveábrázolás felett a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a  bikaábrázolás alatt a „2020” verési 
évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a  verdejel adott 
betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, bal oldalon, a vízszintes 
vonal alatt Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2020. június 21-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 18/2020. (VI. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 18/2020. (VI. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 20/2020. (VI. 19.) AM rendelete
a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást 
végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános 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. §  E rendelet alkalmazásában:
a) agrárvállalkozás: elsődleges mezőgazdasági termelés, hal-, erdő-, illetve vadgazdálkodás tevékenységet 

végző vállalkozás;
b) átmeneti támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 

támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak 
a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 
2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. pontja szerint nyújtott 
támogatás;

c) csekély összegű támogatás:
ca) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti támogatás,

cb) 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 szerinti támogatás, valamint

cc) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 
717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá 
tartozó támogatás;

d) csoportmentességi rendeletek: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

e) élelmiszer-feldolgozás: a  mezőgazdasági termék feldolgozás és forgalmazás tevékenység, illetve 
a 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) 
kód alá tartozó tevékenység;

f ) elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;
g) erdőgazdálkodás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. § 

9. pontja szerinti tevékenység;
h) halgazdálkodás: a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenység;
i) kapcsolt vállalkozás: 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. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás;

j) mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;
k) mezőgazdasági termék feldolgozás: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;
l) mezőgazdasági termék forgalmazás: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;
m) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
n) vadgazdálkodás: a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 

40. §-a szerinti tevékenység;
o) vállalkozás: agrárvállalkozás vagy élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás.
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2. § (1) Átmeneti támogatás a következő tevékenységet végző vállalkozások (a továbbiakban: kérelmező) részére adható:
a) elsődleges mezőgazdasági termelés,
b) élelmiszer-feldolgozás,
c) erdőgazdálkodás,
d) vadgazdálkodás,
e) halgazdálkodás.

 (2) Nem nyújtható átmeneti támogatás annak a kérelmezőnek, aki vagy amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben 
lévő vállalkozásnak minősült.

 (3) Az átmeneti támogatás
a) vissza nem térítendő támogatás,
b) kamattámogatás vagy
c) kezességi díjtámogatás
formájában nyújtható.

 (4) A  kamattámogatás és kezességi díjtámogatás formájában nyújtott átmeneti támogatás esetén a  támogatás 
pénzügyi közvetítő útján nem nyújtható.

 (5) Az  átmeneti támogatás az  agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel 
vehető igénybe.

3. § (1) A  2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti átmeneti támogatás összege, a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti átmeneti 
támogatás esetén a teljes hitelösszeg, a 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti támogatás esetén a garantált 
hitelösszeg a  közlemény 3.1.  pontja alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt – a  kérelmező kapcsolt 
vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként nem haladhatja meg
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100 000 eurónak,
b) a 2. § (1) bekezdés b)–d) pontjai szerinti esetben a 800 000 eurónak,
c) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a 120 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti átmeneti támogatás azzal a  feltétellel nyújtható a  mezőgazdasági termékek 
feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára, ha az  nem került továbbadásra teljes 
mértékben vagy részlegesen a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére.

 (3) Ha a kérelmező a 2. § (1) bekezdése szerinti több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, akkor a támogatott 
tevékenységhez kapcsolódó, (1)  bekezdés szerinti legmagasabb támogatási összegeket kell figyelembe venni 
azzal, hogy ezen összegek közül – a  kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként 
a legmagasabb összegig nyújtható átmeneti támogatás. A kérelmező az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az  (1) és ezen bekezdés szerinti, legmagasabb támogatási összegekre 
vonatkozó feltétel ellenőrizhető.

 (4) A  kérelmező, valamint a  vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe 
vett, az  e  rendelet hatálya alá nem tartozó, a  közlemény 3.1.  pontja szerinti egyéb átmeneti támogatások 
támogatástartalmáról, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti tevékenység kategóriájáról és a kapcsolt vállalkozások 
adatairól (név, adószám, adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) az  átmeneti támogatás igénylése céljából 
rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik.

 (5) A támogatás a kérelmező szabad – (1) bekezdés szerinti – átmeneti támogatási kerete terhére korábban már odaítélt 
támogatások figyelembevételével kerül meghatározásra.

4. § (1) Az  átmeneti támogatás az  azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással 
vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

 (2) Az átmeneti támogatás különböző, azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással vagy csekély összegű támogatással.



3840 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 147. szám 

5. § (1) Az  átmeneti támogatásra való jogosultságról a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) legkésőbb 
2020. december 31-éig dönt.

 (2) Az eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus 
kapcsolattartásra tekintettel a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit elektronikus úton 
közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

 (3) A Kincstár – az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása mellett – az átmeneti támogatások Atr. 6. melléklete 
szerinti adatait 2021. február 1-jéig szolgáltatja az  állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős 
szervezet részére az Európai Bizottság adatbázisában való közzététel céljából.

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

7. §  Ez a  rendelet az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi  
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény és annak módosításai hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 21/2020. (VI. 19.) AM rendelete
a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1.  borászati termék: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, 

a  234/79/EK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:  
1308/2013/EU rendelet) VII. melléklet II. részében szereplő szőlőből készült termék;

 2.  bortermelő: olyan hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett termelő, aki borászati termékek 
előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzemmel rendelkezik;

 3.  ipari és gyógyászati célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az  e  rendelet szerinti támogatott 
lepárlásra beszállított borászati termékek egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a  desztillátum 
alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

 4.  ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú 
értékesítésre, valamint nem élelmiszeripari célú további feldolgozásra irányul;

 5.  krízislepárlási intézkedés: a  Covid19-világjárvány és az  azzal kapcsolatos intézkedések által a  gyümölcs- és 
zöldség-, valamint a  borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az  1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 
2020. április 30-i 2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke szerint végzett lepárlás;

 6.  lepárlási vállalás: az  a  lepárlóüzem által krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiség, 
amelynek lepárlását a lepárlóüzem a támogatási időszak során vállalja;

 7.  lepárlási keret: a krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszak folyamán támogatással lepárolható 
borászati termékmennyiség;

 8.  lepárlóüzem: borászati termék lepárlását végző olyan üzem, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
Kincstár) borászati termékek krízislepárlási támogatással történő lepárlása intézkedés keretében 
nyilvántartásba vett;
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 9.  támogatási időszak: 2020. július 1-jén kezdődő és szeptember 25-én végződő időszak;
10.  tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;
11.  termelési napló: az  e  rendelet szerinti támogatással érintett ipari és gyógyászati célú nyers alkohol 

előállításához felhasznált borászati termékekről és azok felhasználásával előállított ipari és gyógyászati célú 
nyers alkohol termékekről naprakészen vezetett nyilvántartás.

2. § (1) A lepárlási keret nagysága 250 ezer hektoliter.
 (2) A támogatási keret összege 2,5 milliárd forint.
 (3) E  rendelet alapján a  lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére 

jogosult, ha a  bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból 
a célból, hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.

 (4) A  lepárlóüzemnek a  krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát a  Kincstár által rendszeresített, 
és a  honlapján közleményben közzétett nyomtatványon postai úton vagy személyesen, a  közleményében 
meghatározott időpontig kell bejelentenie a Kincstárnak. A bejelentést a Kincstár közleményének hatálybalépésétől 
számított öt napon belül kell megküldeni.

 (5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:
a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,
ab) cégnevét,
ac) székhelyét,
ad) kapcsolattartási információit;

b) a lepárlás helyét;
c) a lepárlóüzem adóraktári engedélyének számát;
d) a vállalt lepárlási célú borászati termék mennyiségét hektoliterben;
e) a lepárló nyilatkozatát arról, hogy

ea) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom-mérésének 
eszközeivel,

eb) a vállalt borászati termékekből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt kíván előállítani,
ec) vállalja a (9) bekezdés szerinti kötelezettségeket;

f ) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.
 (6) A bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát.
 (7) A bejelentés visszavonásig érvényes.
 (8) A  Kincstár a  krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemet a  bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. 

A nyilvántartásba vételre az a lepárlóüzem jogosult, amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 
szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  (4)  bekezdés szerinti 
bejelentés benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a  nyilvántartásba vételét az  Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) rendelkezik a  borászati termékek tárolásának, valamint a  mennyiség és az  alkoholtartalom-mérésének 
eszközeivel,

c) borászati termékekből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt kíván előállítani, és
d) a  krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiségre vonatkozó vállalást tesz a  támogatási 

időszakra vonatkozóan.
 (9) A lepárlóüzem nyilatkozatban vállalja, hogy

a) a  borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést 
köt, amelyben az  átvett borászati terméktételre vonatkozó hegybírói igazolás számát, valamint a  borászati 
termék forgalombahozatali azonosítóját feltünteti,

b) a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,
c) az átvett borászati termékért legalább a támogatási összeggel megegyező vételárat fizet,
d) az átvételi árat az átvétel napját követő hetven napon belül megfizeti,
e) az átvett borászati termékeket a Kincstár közleményében közzétett időpontig lepárolja,
f ) a  krízislepárlással előállított nyers alkoholt kizárólag ipari vagy gyógyászati felhasználásra értékesíti vagy 

hasznosítja,
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g) biztosítja a  krízislepárlás során a  borászati termékből származó ipari és gyógyászati célú nyers alkoholnak 
a lepárlóüzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását, és

h) a  feltételek teljesítésével kapcsolatos bármely változást az  eseménytől számított tizenöt napon belül 
bejelenti a Kincstárnak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

 (10) Annak a lepárlóüzemnek, amelyet a Kincstár krízislepárlási intézkedéssel kapcsolatban az e rendelet hatálybalépését 
megelőzően már nyilvántartásba vett, be kell jelentenie
a) a lepárlási vállalását és
b) arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a  lepárlási vállalását a  Kincstár közleményében közétett 

időpontig lepárolja.
 (11) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre 

álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

3. § (1) A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben történő részvételt a lepárlási keret erejéig hagyja jóvá.
 (2) Ha a  lepárlóüzemek lepárlási vállalása meghaladja a  lepárlási keretet, a  Kincstár a  lepárlási vállalásokat azok 

mennyiségének növekvő sorrendjében fogadja el. Ebben az  esetben a  Kincstár jogosult a  sorrendben utolsó 
lepárlási vállalást részben, a fennmaradó lepárlási keret mértékéig elfogadni.

 (3) A Kincstár három napon belül értesíti a bejelentő lepárlóüzemet az elfogadott lepárlási vállalásról.
 (4) A  Kincstár a  (3)  bekezdésben foglalt értesítést követően három napon belül közleményt tesz közzé az  e  rendelet 

alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemről és a lepárlóüzem elfogadott lepárlási vállalásáról.
 (5) Ha a  lepárlóüzemek lepárlási vállalásainak összege nem haladja meg a  lepárlási keretet, vagy a  lepárlóüzem 

a  lepárlási vállalását a  támogatási időszakon belül mégsem párolja le, a  Kincstár a  fennmaradó lepárlási keretet 
a támogatási időszakon belül a honlapján közzétett közleményben ismételten meghirdetheti.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerint meghirdetett lepárlási keretre lepárlási vállalást tevő lepárlóüzemeket a  Kincstár 
a meghirdetett mennyiség erejéig az érkezés sorrendjében hagyja jóvá.

4. § (1) Krízislepárlási intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani, amelynek 
beszállítását vagy beszállíttatását az  a  bortermelő végzi vagy végezteti, aki a  borászati termék tételhez tartozó 
borászati termék első borászati termék származási bizonyítványán és ugyanazon tételre vonatkozó forgalomba 
hozatali engedélyén is szerepel.

 (2) Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani a  Kincstár közleményében közzétett 
időszakban lehet.

 (3) A bortermelőnek a lepárlóüzem részére át kell adnia
a) a  hegybíró által – az  első borászati termék származási bizonyítvány kérelemben szereplő borászati 

termékmennyiség alapján – kiadott igazolást a 2017–2019. évekre vonatkozóan a  bortermelő borászati 
termékmennyiségének átlagáról,

b) a  beszállítani kívánt borászati terméktételre vonatkozó első borászati termék származási bizonyítvány 
másolatát és

c) a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a  borászati terméktételről kiadott forgalombahozatali 
engedélyét.

 (4) A  lepárlóüzem az  intézkedés keretében csak olyan borászati terméktételt vehet át, amelynek a  tulajdonjogát 
a  bortermelő a  forgalombahozatali engedéllyel igazolta, és ugyanazon bortermelő a  borászati terméktételre 
vonatkozó első borászati termék származási bizonyítványán is szerepel.

5. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a borászati termékek átadása és átvétele a lepárlóüzem telephelyén történik.
 (2) Egy bortermelő a  támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat be 

lepárlóüzembe krízislepárlás céljából, azzal, hogy a beszállított borászati termék mennyisége nem haladhatja meg 
a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti borászati termékmennyiség átlagának 50%-át.

 (3) A  lepárlóüzemnek az  adásvételi szerződést és a  4.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti igazolást a  borászati termék 
átvétele előtt a (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése céljából be kell mutatnia a Kincstárnak. A Kincstár ellenőrzi
a) a bortermelő által más lepárlóüzemmel krízislepárlási célból kötött adásvételi szerződés meglétét és
b) az adásvételi szerződések szerinti borászati termék mennyiséget.

 (4) Ha a  lepárlóüzem a  (3)  bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, támogatásban nem részesíthető.  
Ha a Kincstár csak egyetlen lepárlóüzemet vett a 2. § (8) bekezdése szerinti nyilvántartásba, akkor a (3) és (4) bekezdés 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
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 (5) A lepárlóüzem az átvétel napján sorszámozott átvételi elismervényt állít ki, amelynek tartalmaznia kell
a) az átvevő lepárlóüzem nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adószámát,
b) az átadó bortermelőnek a hegybíró igazolásában szereplő azonosító adatait,
c) az átadott borászati termék forgalombahozatali engedélyének számát,
d) az átadott borászati termék mennyiségét literben kifejezve,
e) az átadott borászati termék átvételi árát forint/literben kifejezve,
f ) az átadott borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve,
g) a  maximálisan átvehető, lepárlásra szánt borászati termék maximális mennyiségét literben kifejezve 

a hegybíró igazolása alapján,
h) az átvétel időpontját és
i) az átvétel helyét.

 (6) A  sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani, amelyből egy példány a  bortermelőt illeti 
meg.

 (7) A lepárlóüzem az átvételi elismervényt öt évig köteles megőrizni.
 (8) Ha a  borászati termékek átadásakor a  bortermelő az  átvevő lepárlóüzem által megállapított mennyiséget vitatja, 

a  bortermelő és az  átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében kell a  lepárlóüzemnek az  átvételre vonatkozó 
mennyiség- és alkoholtartalom-mérést elvégezni.

6. §  A lepárlóüzem az átvételi elismervényekben szereplő adatokról bortermelőnként tételes nyilvántartást vezet.

7. §  A támogatás összegét az  e  rendelet szerint átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék 
mennyisége alapján kell meghatározni, az  1.  mellékletben foglaltak szerint. Egy borászati termelő által szállított 
bormennyiség után fizetett támogatás nem lehet több mint 115 forint/liter.

8. § (1) Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely a 2. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek 
eleget tett, és a krízislepárlás céljából átvett borászati termékből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt 
állított elő.

 (2) A lepárlóüzem az 1. mellékletben meghatározott támogatási összeg 80%-ának igénylésére jogosult, ha a lepárlásra 
szánt borászati terméket átvette, és a borászati termék ellenértékét teljes mértékben megfizette.

 (3) Egy lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.
 (4) A  támogatási kérelmet legkésőbb a  Kincstár által rendszeresített, és a  honlapján közleményben közzétett 

nyomtatványon és határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a  Kincstár részére. A  kérelemnek 
tartalmaznia kell
a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,
ab) cégnevét,
ac) székhelyét és
ad) kapcsolattartási információit,

b) az  átvett borászati termék adatait (az átvett borászati termékek összmennyisége hektoliterben megadva, 
a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve),

c) a lepárlás céljából átvett borászati termék tárolásának helyét (cím, helyrajzi szám),
d) az  átvételi összesítőt, amely bortermelőnként tartalmazza az  átadó nevét, adóalanyi jogállását, az  átvett 

borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát, az átvétel időpontját, az átvétel helyét, a borászati 
termék típusát, a borászati termék mennyiségét hektoliterben megadva, a borászati termék alkoholtartalmát 
térfogatszázalékban kifejezve, az  átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó értéket, a  számlák számát és 
a kifizetés dátumát),

e)  az igényelt támogatás összegét és
f ) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

 (5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a  borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervény egy példányát borászati termék 

tételenként,
b) a borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentumot,
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c) az átvett borászati termékekre vonatkozó forgalombahozatali engedély másolatát és
d) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok hitelesítési engedélyének számát és 

időbeli hatályát.
 (6) A lepárlóüzem az 1. mellékletben meghatározott támogatási összeg 20%-ának igénylésére jogosult, ha a lepárlásra 

szánt borászati terméket lepárolta, és a (7) bekezdés szerinti támogatási kérelmét benyújtotta.
 (7) A  támogatási kérelmet a  Kincstár által rendszeresített, és a  honlapján közleményben közzétett nyomtatványon és 

határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,
ab) cégnevét,
ac) székhelyét és
ad) kapcsolattartási információit,

b) az átvett borászati termék mennyiségét hektoliterben,
c) a lepárlás alábbi adatait:

ca) a lepárolt borászati termékek összmennyiségét hektoliterben kifejezve,
cb) a lepárolt borászati termék számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve és
cc) a  lepárlással előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/

hektoliterben kifejezve,
d) bortermelőnként

da) a lepárlási összesítőt,
db) a bortermelő nevét, adóalanyi jogállását,
dc) a borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát,
dd) a borászati termék átvételének időpontját és helyét,
de) a borászati termék típusát,
df ) a borászati termék mennyiségét hektoliterben kifejezve,
dg) a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve és
dh) az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó érték, a számlák száma és a kifizetés dátuma),

e) az igényelt támogatás összegét és
f ) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

 (8) A (7) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a  borászati termékek lepárlására vonatkozóan a  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 
1. melléklete szerinti, elkészített adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott 
borászati termékeket lepárolták,

b) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza
ba) a lepárlás időpontját,
bb) a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát,
bc) a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását,
bd) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét literben kifejezve és
be) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint 

térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,
c) a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

 (9) A lepárlóüzem az 1. mellékletben meghatározott támogatási összeg 100%-ának igénylésére jogosult, ha a lepárlásra 
szánt borászati terméket átvette, a borászati termék ellenértékét teljes mértékben megfizette, a borászati terméket 
lepárolta, és az adott borászati termékre vonatkozóan a (2) és (6) bekezdés alapján támogatást nem igényelt.

 (10) A  (9)  bekezdés alapján a  támogatási kérelmeket a  Kincstár által rendszeresített, és a  honlapján közleményben 
közzétett nyomtatványon és határidőig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a  Kincstár részére. 
A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,
ab) cégnevét,
ac) székhelyét,
ad) kapcsolattartási információit,

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),
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c) a lepárlás alábbi adatait:
ca) a lepárolt borászati termékek összmennyiségét hektoliterben kifejezve,
cb) a lepárolt borászati termékek számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve és
cc) a  lepárlással előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/

hektoliterben kifejezve,
d) bortermelőnként

da) a lepárlási összesítőt,
db) a bortermelő nevét, adóalanyi jogállását,
dc) a borászati termékre vonatkozó átvételi elismervény számát,
dd) a borászati termék átvételének időpontját és helyét,
de) a borászati termék típusát,
df ) a borászati termék mennyiségét hektoliterben kifejezve,
dg) a borászati termék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve és
dh) az átvételi ár elszámolását (a kifizetett nettó érték, a számlák száma és a kifizetés dátuma),

e) az igényelt támogatás összegét és
f ) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

 (11) A (10) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát borászati termék 

tételenként,
b) a borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentumot,
c) a  borászati termékek lepárlására vonatkozóan a  jövedéki vhr. 1.  melléklete szerinti, elkészített adóraktári 

nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati termékeket lepárolták,
d) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza

da) a lepárlás időpontját,
db) a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát,
dc) a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását,
dd) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét literben kifejezve és
de) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint 

térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,
e) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok hitelesítési engedélyének számát és 

időbeli hatályát,
f ) az átvett borászati termékekre vonatkozó forgalombahozatali engedély másolatát és
g) a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

9. § (1) A  Kincstár a  támogatási kérelmet visszautasítja, amennyiben a  kérelmező nem tett eleget a  2.  § (4)  bekezdése 
szerinti bejelentési kötelezettségnek.

 (2) A Kincstár a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a lepárlóüzem által vállalt és ténylegesen lepárolt 
borászati termékmennyiség mértékéig.

 (3) Nem igényelhető támogatás azon borászati termék krízislepárlása után,
a) amelyre vonatkozóan a bortermelő a lepárlóüzem részére a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat nem 

nyújtotta be,
b) amelynek a tulajdonjogát a bortermelő a 4. § (4) bekezdése alapján nem igazolta,
c) amelyet a  lepárlóüzem az  5.  § (2)  bekezdésében meghatározott mennyiségen túl vett át a  bortermelőtől, 

vagy
d) amelynek adásvételi szerződését a lepárlóüzem a Kincstárnak nem mutatta be.

10. § (1) A Kincstár ellenőrzése kiterjed
a) az  előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzésére egyes 

tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,
b) az előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol szúrópróbaszerű ellenőrzésére, amelynek során a Kincstár 

mintát vesz az ipari és gyógyászati célú nyers alkoholból, és meghatározza annak alkoholtartalmát,
c) a  támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű 

ellenőrzésére, valamint az  eredeti példányokkal való összevetéssel a  nyilvántartási kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzésére,
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d) az  ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű 
ellenőrzésére, ami kiterjedhet a  folyamat, a  bizonylatok és az  átadott termék minőségi és mennyiségi 
paramétereinek vizsgálatára.

 (2) A  Kincstár az  ellenőrzései során, valamint a  döntései meghozatalánál figyelembe veszi a  jövedéki adóról szóló 
2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint vezetett és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
(a továbbiakban: vámhatóság) által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

 (3) Jogosulatlan támogatási igénynek minősül, ha a  támogatási kérelemben szereplő borászati termék lepárlását 
hatósági intézkedés keretében rendelték el.

11. §  A Kincstár a támogatást a közleményében közzétett határidőig fizeti ki.

12. § (1) A támogatással érintett ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a  lepárlóüzemnek 
értesítenie kell a Kincstárt a közleményben közétett módon, az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell
a) a lepárlóüzem azonosításához szükséges adatokat (ügyfél-azonosító, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási 

információk),
b) a  hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely, szállítási cím, adóraktár vagy 

keretengedély száma),
c) a hasznosításra történő átadás helyét,
d) a hasznosításra történő átadás időpontját és
e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/

hektoliterben kifejezve.
 (2) Ha a hasznosító megegyezik a lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.
 (3) A támogatott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, 

ha az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, amelyet legkésőbb 
az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldött a Kincstár részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),
b) az ipari és gyógyászati célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),
c) a hasznosító arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az  ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt kizárólag 

ipari és gyógyászati célra hasznosítja és
d) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

13. § (1) A  bortermelőtől átvett borászati termékekből lepárlással előállított ipari és gyógyászati célú nyers alkohol azon 
mennyiségére, amelyre vonatkozóan a  lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan 
teljesülését a Kincstár utólagosan is ellenőrizheti. Az utólagos ellenőrzés kiterjed
a) a  készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari és gyógyászati célú nyers alkoholra, annak 

mennyisége, illetve alkoholtartalma megállapítására,
b) a hasznosított ipari és gyógyászati célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljes körű ellenőrzésére,
c) a  12.  § (1)  bekezdése szerinti értesítés, valamint a  12.  § (3)  bekezdése szerinti nyilatkozat összevetésére 

a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,
d) a  Jöt. által előírt nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a  hasznosításra vonatkozó számlák és 

azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a  jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való 
összevetésére.

 (2) Az utólagos ellenőrzés során felvett készletadatok meghatározásakor a jövedéki vhr. rendelkezéseit kell irányadónak 
tekinteni.

14. §  A támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a  kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni,  
ha a Kincstár
a) vagy a  vámhatóság ellenőrzése a  hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a  kiadott 

ipari és gyógyászati célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a  92 térfogatszázalékot, ebben  
az esetben a  visszafizetendő támogatási összeget a  mintával reprezentált ipari és gyógyászati célú nyers 
alkoholmennyiség alapján kell meghatározni,
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b) vagy a vámhatóság ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari és gyógyászati célú nyers alkohol 
alkoholtartalma nem éri el a  92 térfogatszázalékot, ebben esetben a  visszafizetendő támogatási összeget 
a mintával reprezentált ipari és gyógyászati célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

c) azt állapítja meg, hogy a  lepárlóüzem az  ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt a  12.  § (1)  bekezdése 
szerinti értesítés benyújtása nélkül, vagy a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át 
a hasznosítónak, ebben az esetben a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari és 
gyógyászati célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

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

16. §  Ez a rendelet
a) a  Covid19-világjárvány és az  azzal kapcsolatos intézkedések által a  gyümölcs- és zöldség-, valamint 

a  borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i  
2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének;

b) 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 47. cikkének;

c) a  Bizottság az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazatban megvalósuló 
nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az  555/2008/EK bizottsági rendelet 
módosításáról szóló 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. fejezet 3. szakaszának; valamint

d) a  Bizottság a  borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az  1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló 2016/1150/EU 
végrehajtási rendelet II. fejezet 3. szakaszának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

17. § (1) A  szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet  
[a továbbiakban: 22/2019. (V. 31.) AM rendelet] 1. § f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) összefüggő terület: a kérelmező használatában lévő, akár több szomszédos földrészlet, amelyet út, csatorna, árok 
kivételével a  zöldszürettel nem érintett más terület vagy másik gazdálkodó használatában álló terület nem szakít 
meg;
g) támogatható területnagyság: a  kérelemben megjelölt, valamint a  helyszíni ellenőrzés alapján megállapított 
összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektárt;”

 (2) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  támogatás tényleges összegét a  2017., 2018. és 2019. évben (a továbbiakban: referenciaidőszak) 
szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a  támogatható területnagyság hányadosa (a továbbiakban: területi 
referenciahozam) alapján az  1.  melléklet szerinti támogatási átalányösszeggel összefüggő területenként kell 
meghatározni.
(4) A  területi referenciahozam kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év termésmennyisége, amelyben 
az  adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le. A  nullás szüreti jelentéssel érintett év 
termésmennyisége helyett az  adott évre vonatkozóan a  2.  melléklet szerinti referenciahozamot kell alapul venni.  
Ha az  ültetvény használója a  referenciaidőszak valamely évében minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási 
kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában kárenyhítő juttatásban 
részesült, a  (3)  bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a  2.  mellékletben meghatározott értékek közül 
a magasabbat kell a területi referenciahozam kiszámításához alapul venni.”

 (3) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 2. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  összefüggő terület vonatkozásában a  területi referenciahozam nem éri el a  hektáronkénti  
100 mázsát, az  átalányösszeg az  összefüggő területről származó, 2017., 2018. és 2019. évi szüret HEGYIR-ben 
nyilvántartott, térfogatszázalékban kifejezett potenciális alkoholtartalmának termésmennyiséggel súlyozott átlaga  
(a továbbiakban: területi referencia cukortartalom) alapján többlettámogatással egészíthető ki. A többlettámogatás 
mértéke a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó területi referencia cukortartalom esetén a 11,34 térfogatszázalékot 
meghaladó minden 0,1 térfogatszázalék után 12 000 Ft/ha.
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(7) Ha az összefüggő terület vonatkozásában a területi referenciahozam értéke hektáronként 100 és 139,99 mázsa 
között van, az  átalányösszeg a  11,34 térfogatszázalékot meghaladó területi referencia cukortartalom esetén  
a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó minden 0,1 térfogatszázalék után 11 000 Ft/ha többlettámogatással egészül 
ki. Az e bekezdés szerinti többlettámogatással kiegészített támogatási összeg nem haladhatja meg a hektáronkénti 
900 000 forintot.
(8) A  területi referencia cukortartalom kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év szürete, amelyben 
az  adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le. A  nullás szüreti jelentéssel érintett év potenciális 
alkoholtartalma helyett az adott évre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti referencia cukortartalmat kell alapul venni. 
Ha az  ültetvény használója a  referenciaidőszak valamely évében minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási 
kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában kárenyhítő juttatásban 
részesült, a  (6)  bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a  3.  mellékletben meghatározott értékek közül 
a magasabbat kell a területi referencia cukortartalom kiszámításához alapul venni.
(9) Ha a  jogos igények együttesen meghaladják a  3.  § (1)  bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor 
a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell 
felosztani.”

 (4) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A támogatási keretösszeg 2020-ban 5,1 milliárd forint.”

 (5) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha
a) rendelkezik a  2017., 2018. és 2019. évek esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az  egyik nem nullás 
szüreti jelentés, vagy olyan nullás szüreti jelentés, amely igazoltan mezőgazdasági káreseményből, illetve zöldszüreti 
intézkedés végrehajtásából adódóan nullás szüreti jelentés;
b) a terület a 2017., 2018. és 2019. évben termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és
c) a 2020. évben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak 
megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.”

 (6) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A támogatási kérelem 2020. június 22. és július 10. között elektronikus úton nyújtható be a Kormány által 
biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően 
a  Kincstárhoz, az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus 
űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.
(2) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  Kincstár az  értesítéseket, döntéseket elektronikus 
úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.
(3) A  kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel – a  bírósági felülvizsgálati és a  felügyeleti eljárásokhoz 
kapcsolódó kérelmek kivételével – minden dokumentumot, így a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó 
dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell 
benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány az eljárás során nem vehető figyelembe.
(4) Ha a  támogatási kérelem és a  zöldszüret elvégzésének bejelentése elektronikus úton történő benyújtása 
során a  kérelmező helyett és nevében a  meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott saját, a  Kormány 
által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az  eljárási 
cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott, valamint a vélelmezett örökös útján történő eljárásra 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek (a továbbiakban: Támogatási törvény) a meghatalmazottra, 
valamint a vélelmezett örökösre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Egy kérelmező a benyújtási időszakban kizárólag egy kérelmet nyújthat be.
(6) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat:
aa) ügyfél-azonosító,
ab) név,
ac) kapcsolattartási adatok,
ad) adószám vagy adóazonosító jel,
ae) HEGYIR gazdasági akta száma;
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b) az intézkedésbe vont terület beazonosításához szükséges adatokat:
ba) borrégió és borvidék megjelölését,
bb) az intézkedésbe vont terület fekvése szerinti település, helyrajzi szám, HEGYIR ültetvény azonosító;
c) az intézkedésbe vont terület nagyságát hektárban kifejezve 4 tizedes pontossággal;
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
da) az intézkedésbe vont terület vonatkozásában ő a terület használója,
db) az  intézkedésbe vont terület 2020. január 1. után a  kérelem benyújtásáig mezőgazdasági káresemény, illetve 
egyéb vis maior esemény következtében kárt nem szenvedett,
dc) amennyiben a  kérelem benyújtását követően a  zöldszüret elvégzéséig az  intézkedésbe vont terület 
mezőgazdasági káresemény következtében kárt szenved, arról a  Kincstárt haladéktalanul tájékoztatja 
a  Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) tett kárbejelentésen keresztül, a  kárenyhítésben irányadó 
szabályoknak megfelelően, illetve egyéb nem várt esemény miatt előálló ültetvényt érő károsodás esetén 
bejelentést tesz a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus 
felületeken,
dd) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult-e.
(7) A kérelemhez mellékelni kell az  intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni 
az  intézkedésbe vont terület elhelyezkedését, a  szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), 
a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat.
(8) A  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a  HEGYIR-ben rögzített adatok alapján, a  Kincstár 
részére adatot szolgáltat
a) az intézkedésbe vont terület HEGYIR-ben nyilvántartott területéről;
b) az  intézkedésbe vont területen a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben szüretelt szőlőmennyiség – nullás szüreti 
jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlőmennyiség – mázsában kifejezett értékéről;
c) az intézkedésbe vont területen a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben szüretelt szőlő-, nullás szüreti jelentés esetén 
a nem nullás évben szüretelt szőlő térfogatszázalékban kifejezett potenciális alkoholtartalmáról;
d) arról, hogy
da) a kérelmező az intézkedésbe vont terület jogszerű használója-e;
db) a kérelmező hegyközségi tagnak vagy adatszolgáltatásra kötelezettnek hegyközségi járulék tartozása fennáll-e;
dc) az intézkedésbe vont terület a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben termő ültetvényként volt-e nyilvántartva.
(9) A  HNT csak arról a  kérelemről köteles adatot szolgáltatni, amelynek benyújtója a  hegyközségi járulékot 
megfizette, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
6.  § (1) Támogatás csak az  intézkedésbe vont, HEGYIR ültetvény azonosítóval rendelkező, összefüggő terület 
HEGYIR-ben rögzített teljes, szőlővel betelepített területének zöldszüretére igényelhető.
(2) A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.
(3) A  kérelmező a  kérelmet egészében vagy összefüggő területenként részben, írásban visszavonhatja 
az  E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.”

 (7) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kincstár a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha)
„b) a kérelmező vagy az intézkedésbe vont terület a HNT adatszolgáltatása alapján támogatásra nem jogosult;”

 (8) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 7. § (1) bekezdés f )–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kincstár a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha)
„f ) megállapítja, hogy a területre 2020. január 1. után a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) keresztül 
kárbejelentést tettek, illetve a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló 
elektronikus felületeken, ügyfélkapun keresztül az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 
szabályokról és a  vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.)  
FM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vis maior eseményt jelentettek be;
g) a  helyszíni ellenőrzésen megállapítása szerint a  zöldszüretet a  támogatható területen nem végezték el 
maradéktalanul; vagy
h) a kérelmező a zöldszüret elvégzésének tényét nem, vagy 2020. július 21. után jelenti be;”

 (9) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 7. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Kincstár a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha)
„i) a  kérelem benyújtásának időpontjában a  kérelmezőnek hegyközségi járuléktartozása áll fenn, illetve 
adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesítette.”
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 (10) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  zöldszüretet a  kérelmező a  teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között 
köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A  zöldszüret közben levágott fürtöket az  intézkedés utólagos ellenőrzésének 
időpontjáig az  ültetvényben kell hagyni, azonban a  vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, 
növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni.
(2) A  kérelmezőnek a  zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az  elvégzést követően egy 
napon belül, de legkésőbb 2020. július 21-ig be kell jelentenie a  hegybíró, valamint a  Kincstár közleményében 
meghatározott módon a Kincstár részére.”

 (11) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Kincstárnak a  HNT adatszolgáltatásával érintett kérelmek legalább 10%-a vonatkozásában az  intézkedésbe 
vont területen, 2020. június 30-ig előzetes helyszíni ellenőrzést kell tartani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előzetes ellenőrzés elvégzésére a Támogatási törvény 16. §-a szerinti szerződést köthet.”

 (12) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 9. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Kincstár döntést hoz a  4.  §-ban foglalt jogosultsági feltételek teljesítéséről, az  intézkedésbe vont területek 
előzetes támogathatóságáról.
(5) Az intézkedésbe vont minden terület vonatkozásában a támogatható területnagyság mérését és az intézkedésbe 
vont terület utólagos ellenőrzését a Kincstár legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elvégzi.
(6) Az (1) és (5) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés a kérelmező jelenléte nélkül is lefolytatható.”

 (13) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatást – a 7. § (4) bekezdését figyelembe véve – 2020. november 15-ig kell kifizetni.”

 (14) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. és 2. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép.
 (15) A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet a 4. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez

A B C

1. Alkoholtartalom (%vol) Átvételi ár (Ft/l)

2. 9,00 – 9,09 56,6

3. 9,10 – 9,19 57,8

4. 9,20 – 9,29 59,1

5. 9,30 – 9,39 60,4

6. 9,40 – 9,49 61,7

7. 9,50 – 9,59 63,0

8. 9,60 – 9,69 64,3

9. 9,70 – 9,79 65,6

10. 9,80 – 9,89 67,0

11. 9,90 – 9,99 68,4

12. 10,00 – 10,09 69,8

13. 10,10 – 10,19 71,1

14. 10,20 – 10,29 72,6

15. 10,30 – 10,39 74,0

16. 10,40 – 10,49 75,4

17. 10,50 – 10,59 76,9

18. 10,60 – 10,69 78,3

19. 10,70 – 10,79 79,8
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20. 10,80 – 10,89 81,3

21. 10,90 – 10,99 82,8

22. 11,00 – 11,09 84,3

23. 11,10 – 11,19 85,8

24. 11,20 – 11,29 87,4

25. 11,30 – 11,39 89,0

26. 11,40 – 11,49 90,5

27. 11,50 – 11,59 92,1

28. 11,60 – 11,69 93,7

29. 11,70 – 11,79 95,3

30. 11,80 – 11,89 97,0

31. 11,90 – 11,99 98,6

32. 12,00 – 12,09 100,3

33. 12,10 – 12,19 101,9

34. 12,20 – 12,29 103,6

35. 12,30 – 12,39 105,3

36. 12,40 – 12,49 107,0

37. 12,50 – 12,59 108,8

38. 12,60 – 12,69 110,5

39. 12,70 – 12,79 112,2

40. 12,80 – 12,89 114,0

41. 12,9 vagy ennél nagyobb 115

2. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez
„1. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez

Támogatásátalányok a területi referenciahozamok függvényében (Ft/ha)

  A B C D

1.
területi referenciahozam 

(q/ha)

referenciaár  

(Ft/kg)

átalányösszeg kompenzációs felár 

megtéríttetésére jogosult igénylő 

esetében (Ft/ha)

átalányösszeg kompenzációs felár 

megtéríttetésére  

nem jogosult igénylő esetében (Ft/ha)

2. 80 alatt

97,73

492 000 439 200

3. 80–89,99 558 000 498 000

4. 90–99,99 624 000 556 800

5. 100–109,99 690 000 615 600

6. 110–119,99 754 800 674 400

7. 120–129,99 820 800 733 200

8. 130–139,99 886 800 792 000

9. 140–149,99 952 800 850 800

10. 150–159,99 1 017 600 908 400
”
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3. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez
„2. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez

A területi referenciahozam 2. § (4) bekezdésében meghatározott alternatív értékei

  A B

1. Borrégió Területi referenciahozam (q/ha)

2. Balaton borrégió 88,67

3. Duna borrégió 103,66

4. Felső-Magyarország borrégió 78,36

5. Felső-Pannon borrégió 82,03

6. Pannon borrégió 79,11

7. Tokaji Borvidék 65,47
 ”

4. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelethez
„3. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez

A területi referencia cukortartalom 2. § (6) bekezdésében meghatározott alternatív értékei

  A B

1. Borrégió Területi referencia cukortartalom (%vol)

2. Balaton borrégió 11,92

3. Duna borrégió 11,56

4. Felső-Magyarország borrégió 11,84

5. Felső-Pannon borrégió 11,62

6. Pannon borrégió 12,21

7. Tokaji Borvidék 13,63
 ”

Az agrárminiszter 22/2020. (VI. 19.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének 
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) 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:

1. §  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban 50/2017. (X. 10.) 
FM rendelet] 2. § (6) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismerési kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy a kérelmező
a gazdasági ügyek, valamint a  kereskedelem irányítására teljes napi munkaidőben olyan szakembert alkalmaz, aki 
feladatkörének megfelelően)
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„cb) legalább ötéves munkaszerződéssel és munkaköri leírással vagy vállalkozói, megbízási szerződéssel igazolt, 
a  gazdasági ügyek vagy kereskedelem irányításáért felelős munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal 
rendelkezik; és”

2. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:]
„j) a  társasági formában működő tagok esetében a  társaság létesítő okiratának társaságon belüli szavazati és 
tulajdoni arányokat tanúsító hitelesített kivonatát.”

3. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  döntéshozó szerv ülésén egy termelő tag csak abban az  esetben képviselhet más termelő tagot, ha erre 
írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés megjelölésével felhatalmazzák. A döntéshozó szerv üléséről 
készített jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen az  e  bekezdésben, valamint az  5.  § 
(8) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése.”

4. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  termelő tag általi zöldség-, illetve gyümölcstermelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására 
és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a  termelői szervezet a  létesítő okiratában megállapítja, akkor 
az  e  feltételeknek megfelelő tagot az  átmeneti szüneteltetés időtartama alatt továbbra is a  termelő tagok között 
tarthatja nyilván a  termelői szervezet. Az átmeneti szüneteltetés eseteinek megállapítása során a szántó művelési 
ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben zöldséget, illetve gyümölcsöt nem 
termelő a  termelését átmenetileg szüneteltető tagot termelő tagnak kell tekinteni. A  termelését átmenetileg 
szüneteltető tag nem számítható be a nem termelő tagok közé az (1) bekezdés szerinti arányok megállapításánál.”

5. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A termelői szervezet vagy a termelői szervezet társulása köteles a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikkében 
meghatározottak szerint megkötött, kiszervezésre vonatkozó szerződés másolati példányát annak megkötésétől 
számított tizenöt napon belül, valamint a  891/2017/EU bizottsági rendelet 13.  cikk (3)  bekezdés második 
albekezdése szerinti jegyzőkönyvek és jelentések másolati példányát a  26.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
jelentéssel együtt megküldi a miniszter és a Kincstár részére.”

6. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A működési alap felhasználásáról szóló döntést a (2) bekezdés szerinti testület ülésének jegyzőkönyvében úgy 
kell dokumentálni, hogy abból megállapítható legyen a  (2)  bekezdésben fogalt feltételek teljesülése. A  működési 
alap felhasználásáról szóló döntésről készült jegyzőkönyvet csatolni kell a 11. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 16. § 
(1) bekezdése szerinti kérelemhez.”

7. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a  891/2017/EU bizottsági rendelet 23.  cikke szerinti referencia időszakban forgalmazott termék értékének 
a  bejelentést megelőző időszak vonatkozásában a  főkönyvi kivonat alapján a  könyvvizsgáló által hitelesített 
tényadatokat, valamint adott esetben a hátralévő időszakra vonatkozó becsült értéket és a becslésnél figyelembe 
vett szempontok bemutatását, valamint
b) a termelői szervezet tulajdonában álló fuvareszközzel történő szállítás esetén a termékértékesítés során felmerült, 
főkönyvi kivonat alapján igazolt és a szállítóeszköz amortizációját is magában foglaló szállítási költséget.”

8. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  operatív programot és annak módosítását a  Nemzeti Stratégiában foglalt feltételek figyelembevételével, 
a  3.  mellékletben szereplő feltételeknek megfelelően, a  minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon 
– a  891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a gyümölcs- és zöldség-, valamint a  feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i 892/2017/EU bizottsági végrehajtási 
rendeletben (a  továbbiakban: 892/2017/EU bizottsági rendelet) előírtak figyelembevételével – kell megküldeni 
a  miniszter részére. Az  operatív program mellékletében részletesen be kell mutatni a  tevékenységek szakmai 
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megalapozottságát, kapacitáskihasználtságát és költségkalkulációját, valamint a  benyújtást követő évben és 
módosítás esetén a  benyújtás évében végrehajtásra kerülő tevékenységek esetében a  szokásos piaci árnak való 
megfelelést alátámasztó dokumentumokat. A  tevékenységek szakmai megalapozottságának bemutatása során 
– figyelemmel a  termelői szervezet vagy annak tagjai rendelkezésére álló eszközökre, a  tagi termésmennyiség 
alakulására, a ráfordított munkaidőre és munkaerőre, valamint az immateriális javakra – számításokkal alátámasztott 
módon be kell mutatni, hogy az adott tevékenység tervezett kapacitással való megvalósítása a megadott időszakra 
vetítve mennyiben indokolt, és mennyiben járul hozzá az  operatív programban megfogalmazott célkitűzések 
megvalósításához.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű intézkedések azon beruházási szerződései 
esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a  háromszázezer forintot, a  szokásos piaci árnak 
való megfelelést alátámasztó, a  12.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti dokumentumokat a  kedvezményezettnek nem 
kell megküldenie a  miniszter részére, de a  12.  § (4)  bekezdésében fogalt feltétel teljesülését a  Kincstár jogosult 
ellenőrizni. Nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén a  12.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti 
három árajánlat kiváltható a  forgalmazó cégek hivatalos honlapján megtalálható árajánlatok dátummal ellátott, 
mentett képernyőképének bemutatásával.”

9. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  2019. évi működési alapból megvalósított operatív programok tekintetében a  nemzeti 
támogatás legalább 50%-ának megfelelő összeget kutatási, szaktanácsadási, termékmarketing tevékenységre, 
minőségtanúsító védjegyek és azok ellenőrzési rendszere kialakítására, valamint az értékláncfolyamat irányításának, 
menedzsmentjének fejlesztésére kell fordítani.
(2) A  2019. évi működési alapból megvalósított operatív programok tekintetében a  nemzeti támogatás 
igénybevételének feltétele, hogy az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül
a) a  zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott és a  szakmaközi 
szervezet honlapján közzétett termékmarketing-program végrehajtását szolgáló tevékenységek költsége érje el 
a termelői szervezet által igénybe vett kiegészítő támogatás 10%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb tíz millió 
forintot, és
b) a  termelői szervezet szaktanácsadóinak, tagjainak, alkalmazottainak, a  zöldség-gyümölcs ágazatban elismert 
szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott képzési programnak megfelelő képzésére fordított összeg érje 
el az igénybe vett kiegészítő támogatás 2%-ának megfelelő összeget.
(3) A 2019. évi működési alapból megvalósított operatív programok tekintetében azon termelői szervezet esetében, 
amelynél a  referenciaévben a  forgalmazott termék értékén belül a  feldolgozóipar részére értékesített termék 
aránya a 26. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján meghaladja a 70%-ot – a  (2) bekezdés a) pontjában 
foglaltaktól eltérően –, a (2) bekezdés a) pontja szerinti termékmarketing-program költségeiből a termelői szervezet 
által vállalt résznek a  termelői szervezet által igénybe vett kiegészítő támogatás 3%-ának megfelelő összeget kell 
elérnie.”

10. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (1) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az operatív programban szereplő tevékenységek azon költségei hagyhatóak jóvá, amelyek)
„c) bérlet esetén nem a bérbeadó által megtermelt vagy az általa megvásárolt termék tekintetében merülnek fel,
d) képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása típusú tevékenység esetén nem 
a szolgáltatást nyújtó vagy annak tulajdonában álló vállalkozásként működő termelő tag tekintetében merülnek fel
e) alapjául szolgáló tevékenység tekintetében teljesül a 9. § (2) bekezdésében foglalt feltétel.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Nem független az ajánlattevő)
„d) ha az  ajánlat adásának idején vagy azt megelőző öt éven belül ugyanabban az  időpontban a  támogatást 
igénylővel vagy másik ajánlattevővel azonos székhelyen vagy telephelyen működött.”
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11. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a  Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó 
feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított ötödik vagy 
annál magasabb szintnek megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott esetén az  intézkedés 
céljainak megvalósításával összefüggésben, foglalkoztatási jogviszony alapján – az operatív program mellékleteként 
benyújtott szerződés, munkaköri leírás és képesítést igazoló bizonyítvány szerint – közvetlenül vagy közvetve 
nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatóak el, foglalkoztatottanként legfeljebb összesen heti 
hatvan óra időtartamra. A  személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben számolhatóak el, 
amilyen mértékben a támogatott tevékenységhez kapcsolódnak.”

12. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (3) bekezdésének záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„feltéve, hogy ezzel a  jóváhagyott működési alap összege nem növekszik, és ez  a  módosítás magában fogalja 
az a)–c) pont szerinti módosítások eredményeként az adott tevékenység meg nem valósításának eseteit is.”

13. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  válságmegelőzés és -kezelés érdekében alkalmazott fogyasztásösztönző promóciós és kommunikációs 
intézkedés keretében a  Kincstár részére legkésőbb egy munkanappal az  alkalmazást megelőzően bejelentett 
– egy másik ugyanilyen időszakhoz közvetlenül nem kapcsolódó – legalább három-, de legfeljebb kilencnapos 
időszakban a  termelői szervezet által friss fogyasztásra értékesített termék vagy terméktípus mennyisége 
legalább tíz százalékkal meghaladja az  intézkedést közvetlenül megelőzően, azzal megegyező időtartam alatt 
friss fogyasztásra értékesített termékmennyiséget, akkor az  intézkedés keretében a  legalább három, de legfeljebb 
kilencnapos időszakban értékesített termék vagy terméktípus értékesítési átlagára és a  megelőző, megegyező 
időtartam alatt értékesített termékmennyiség értékesítési átlagára közötti árkülönbözet és az  intézkedés által 
érintett időszakban értékesített mennyiség szorzata az  intézkedés végrehajtása tekintetében jogosult költségként 
elszámolható kiadásnak minősül, amennyiben az  adott időszakban nyújtott, a  mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek vonatkozásában a  beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 
szóló 2009.  évi XCV. törvény 3.  § (5)  bekezdésében meghatározott üzletszabályzatban nyilvánosságra hozott, 
nem százalékos mértékben meghatározott szolgáltatásokat a  termelői szervezet igazoltan igénybe vette. 
A  szolgáltatások termelői szervezet által történő igénybevételét az  operatív programban elfogadott igazoló 
dokumentumoknak a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti támogatási vagy 12. cikke szerinti részleges 
kifizetés iránti kérelmekkel együtt történő benyújtásával kell igazolni.”

14. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  termelői szervezetnek a  piacról történő árukivonási szándékáról szóló, a  891/2017/EU bizottsági rendelet 
44.  cikkében meghatározott értesítést a  kivonás időpontját legalább hét nappal megelőzően kell a  Kincstár 
által rendszeresített és a  honlapján közleményben közzétett nyomtatvány hiánytalan kitöltésével benyújtania 
a  Kincstárhoz. Az  értesítésnek tartalmaznia kell a  kivonással érintett termékek jegyzékét, a  tárgyévben kivonni 
tervezett teljes becsült termékmennyiséget, az  adott értesítés alapján kivonni tervezett termékek becsült 
mennyiségét és tervezett rendeltetését, valamint a  kivonási műveletnek a  892/2017/EU bizottsági rendelet 
29.  cikkében meghatározott elsőfokú ellenőrzésére kijelölt helyszín és időszak megjelölését. Az  értesítésben 
a  termelői szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a  kivonással érintett termékek megfelelnek az  alkalmazandó 
forgalmazási előírásoknak.”

15. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti árukivonás alkalmazása esetén a  892/2017/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti 
támogatási kérelemhez – az  543/2011/EU bizottsági rendelet 4.  cikkében meghatározott esetek kivételével – 
mellékelni kell a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a kivonásra szánt 
termékek forgalmazási előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolást.”
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16. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 22. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az operatív programban szerepeltethető be nem takarítási intézkedések a következők:)
„c) egyéb, a termelői szervezet által megfelelően indokolt és a miniszter által jóváhagyott intézkedés”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedést a  miniszter akkor hagyja jóvá, ha az  nem jár káros környezeti 
hatással, illetve növényegészségügyi kockázattal.”

17. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  termelői szervezet az  (1)  bekezdés szerinti adatokat a  tárgyévet követő év április 30-áig elektronikus 
formában, a  minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen történő feltöltés útján, 
valamint az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti adatokat – könyvvizsgáló által hitelesítve – postai úton is megküldi 
a  miniszter részére. Az  összesen forgalmazott termék mennyiségére és értékére vonatkozó – termelő tagi és nem 
termelő tagi bontásban feltüntetett – előzetes adatokat minden év január 31-éig kell feltölteni a  minisztérium 
honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületre.”

18. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  892/2017/EU bizottsági rendelet 24. és 25.  cikkében hivatkozott helyszíni ellenőrzést és adminisztratív 
ellenőrzést a  miniszter végzi. A  892/2017/EU bizottsági rendelet 26., 27., 29., 30. és 31.  cikkében meghatározott 
ellenőrzést a  Kincstár folyatja le. Az  ellenőrzés alapját az  50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26.  § (1)  bekezdésében 
feltüntetett adatok tekintetében a  minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen 
feltöltött adatok képezik. A  892/2017/EU bizottsági rendelet 27.  cikkében meghatározott, valamint a  26.  cikk 
keretében végzett ellenőrzés során az  elismerési feltételeket érintő megállapításokat is tartalmazó dokumentum 
egy másolati példányát meg nem felelőség vagy szabálytalanság gyanúja esetén a  Kincstár megküldi a  miniszter 
részére.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 28. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  891/2017/EU bizottsági rendelet 31.  cikk (5)  bekezdésében foglalt kötelezettségeknek való megfelelést 
a Kincstár – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt, a tárgyi eszközök nyilvántartására és azonosítására 
vonatkozó szabályokra figyelemmel – ellenőrzi.”

19. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 33/D. §-sal egészül ki:
„33/D.  § (1) E  rendeletnek a  zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 
módosításáról szóló 22/2020. (VI. 19.) AM rendelettel [a továbbiakban: 22/2020. (VI. 19.) AM rendelet] megállapított 
11.  § (5)  bekezdését és 19.  § (6)  bekezdését a  22/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 27. § (3) bekezdésétől eltérően a részleges kifizetés iránti kérelem benyújtása esetén a 2020-ban kérelmezett 
nemzeti támogatás összege a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésétől függetlenül kifizetésre 
kerül. A  11.  § (10) és (11)  bekezdésében foglalt feltételeknek a  892/2017/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti 
kérelem tekintetében teljesülnie kell. A  2020. évben a  17.  § a)–c)  pontja szerinti intézkedések alapján a  termelői 
szervezet a  működési alap támogatásának részleges kifizetését külön részleges kifizetés iránti kérelemben 
igényelheti.
(3) A  27.  § (5)  bekezdésétől eltérően a  válságmegelőzés és -kezelés keretében alkalmazott promóció és 
kommunikáció, piacról történő árukivonás és be nem takarítás intézkedésekre 2020. évben igényelt támogatás 
összesen egy milliárd forint keretösszegig kizárólag nemzeti támogatásból kerül kifizetésre.
(4) A 2020. évben a 3. melléklet 3. „Egyes tevékenységtípusokra fordítható összegek aránya az elfogadott működési 
alap százalékában” című pontjában meghatározott százalékos arányokat nem kell alkalmazni.”

20. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a) 18.  § (7)  bekezdésében a „legalább tíz százalékkal” szövegrész helyébe a „legalább huszonöt százalékkal” 

szöveg,
b) 19. § (6) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg
lép.
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21. §  Hatályát veszti az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a) 27. § (5) bekezdésében a „valamint a (9) bekezdésben meghatározott állásfoglalást,” szövegrész,
b) 27. § (9) bekezdése.

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 18. § (1) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 20. § a) pontja 2021. február 16-án lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 23/2020. (VI. 19.) AM rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 
valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz 
kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

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. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

1. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 
valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az  agrárgazdasághoz 
kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet 
hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) az  MFB Agrár Forgóeszköz 
Hitelprogram 2020, az  MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az  MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz 
Hitelprogram 2020 keretében hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezményezett esetében a támogatás 
mértéke az esedékessé vált kezességi díjak 100%-a a kezességvállalás teljes futamidejére.”

2. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

2. §  Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a  hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek 
megfelelő, a  kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a  továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 
1.,  3., 4., illetve 5.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
tevékenységet folytató – kizárólag a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  mellékletében szereplő település 
vonatkozásában a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR  ’08 szerinti tevékenység 
valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő – vagy a  2017. októberi viharkár által a  fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló 
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építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról 
szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a  viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes 
megyei szervezete (a  továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a  hitelprogram 
keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. 
között (a határnapokat is beleértve),
e) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5.  mellékletében szereplő település vagy a  65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 
1.  melléklete alapján a  NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az  egyes nemzeti forrásból 
finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a  továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 
2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

3. §  A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„f ) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint 
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és 
garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a támogatás 
mértéke az esedékes kamatfizetésekhez kapcsolódóan legfeljebb 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.”

3. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe 
vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

4. §  Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély 
összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„c) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint 
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és 
garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződések esetében a  támogatás 
mértéke az esedékes kamatfizetésekhez kapcsolódóan legfeljebb 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.”

4. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

5. §  Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„f ) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint 
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és 
garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a támogatás 
mértéke az esedékes kamatfizetésekhez kapcsolódóan legfeljebb 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.”
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5. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosítása

6. §  A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 
szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet [a  továbbiakban: 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet] 2.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kezességi díjtámogatás (3)  bekezdésben meghatározott mértéke a  80%-os mértékű, tőkére vállalt kezesség 
esetén alkalmazandó, ettől eltérő mértékű kezességvállalás esetén a  kezességi díjtámogatás mértéke arányosan 
változik.”

7. §  A 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „0,4%-a” szövegrész helyébe a „0,75%-a” szöveg lép.

6. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

8. § (1) A  kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a  továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1.  § 3.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. hitelprogram: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, 
MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020;”

 (2) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. vállalkozás: az a hitelfelvevő, aki
a) a  hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az  1., 3., 4., illetve 5.  mellékletben 
szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő – kizárólag 
az  1.  mellékletben szereplő település esetében a  2.  mellékletben meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység 
valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő – vagy a  2017. októberi viharkár által a  fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló 
építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról 
szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a  viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes 
megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkezik, és a hitelprogram keretében
aa) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
ab) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
ac) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
ad) a  4.  mellékletben szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is 
beleértve),
ae) az  5.  mellékletben szereplő település vagy a  65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1.  melléklete alapján a  NAK által 
kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és 
közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat 
is beleértve)
megkötött hitelszerződéssel rendelkezik,
b) a  hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel és a  hitelprogram keretében 
a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint 
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és 
garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;”
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9. §  A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„e) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint 
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és 
garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás 
a  hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban esedékessé vált, a  (2)  bekezdésben meghatározott költségek 
vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.”

10. §  A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „bruttó összegének 100%-a –” szövegrész helyébe a „bruttó 
összegének – 100%-a” szöveg lép.

7. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

11. §  A mezőgazdaság, az  erdőgazdálkodás és az  élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról 
szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  felfüggesztésről szóló miniszteri közlemény megjelenéséig benyújtott kamattámogatási kérelmek 
befogadásra és elbírálásra kerülnek.”

8. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozata
a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz 
kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

 1. A Kormány elfogadja a  2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiáról szóló 
dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), valamint az ahhoz kapcsolódó, 1. melléklet szerinti, a 2020–2022 közötti 
időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásának intézkedési tervét (a továbbiakban: 
intézkedési terv), és felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Stratégia kormányzati portálon való 
közzétételéről.

 2. A Kormány a  Stratégia célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló, a  2020–2022 közötti időszakban végrehajtandó 
intézkedéseket az alábbiak szerint fogadja el:
a) a korrupció elleni küzdelemben való együttműködésről szóló közös nyilatkozatot aláíró szervek körének 

bővítése érdekében felkéri a nyilatkozathoz eddig nem csatlakozott állami szerveket a csatlakozásra,
b) felkéri a  korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, 

az  Állami Számvevőszéket, az  Országos Bírósági Hivatalt, a  Gazdasági Versenyhivatalt, a  Közbeszerzési 
Hatóságot, a  Legfőbb Ügyészséget, a  Kúriát, a  Magyar Nemzeti Bankot, valamint a  Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságot, hogy szakpolitikai eszközeikkel támogassák az  e  határozatban és 
a  Stratégiában szereplő célkitűzések megvalósítását, működjenek közre a  Stratégiában és az  ahhoz 
kapcsolódó intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtásában, és saját stratégiájukban kiemelt helyen 
szerepeltessék a  korrupciómegelőzést, továbbá a  korrupció elleni küzdelem keretében megvalósított 
együttműködésük eredményeiről 2022. március 31-ig tájékoztassák a  belügyminiszteren keresztül 
a Kormányt,

c) a korrupció elleni küzdelem iránt elkötelezett társadalmi, szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, 
gazdasági kamarákat, valamint oktatási és kutató intézményeket, hogy eszközeikkel működjenek közre 
az e határozatban, az intézkedési tervben és a Stratégiában szereplő célkitűzések megvalósításában.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Hatályát veszti

a) a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015–2016. évre vonatkozó terve 
elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat,

b) a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2017–2018. évre vonatkozó terve 
elfogadásáról szóló 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozathoz

A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásának 
intézkedési terve

 1. A  belügyminiszter – a  miniszterelnök kabinetfőnöke és a  feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek 
bevonásával – készítse el az e-közigazgatási fejlesztések tervezése és megvalósítása során érvényesítendő egységes 
korrupciómegelőzési szempontrendszert, és biztosítsa annak folyamatos érvényesülését.

Felelős: belügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2021. szeptember 30.
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 2. A belügyminiszter kísérleti projekt keretében intézkedjen egyes – a hatáskörébe tartozó – eljárások vonatkozásában 
automatizált döntéstámogató rendszer kifejlesztéséről a  döntéshozatali folyamat átláthatóságának és 
ellenőrizhetőségének javítása, valamint ezáltal az eljárás korrupciómentességének biztosítása érdekében.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.

 3. A  belügyminiszter – a  pénzügyminiszter bevonásával – készítse el egy olyan informatikai rendszer koncepcióját, 
amely a  belső kontrollrendszer, különösen az  integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működéséhez 
elengedhetetlen, a folyamatmodellek egységes kezelését és a szervek közötti megosztását támogatja.

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2021. december 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

 4. A  belügyminiszter – az  igazságügyi miniszter bevonásával – évente gondoskodjon antikorrupciós közös képzés 
megtartásáról a bírák, ügyészek és a rendőrség részére.

Felelős: belügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: évente
Forrás: Belső Biztonsági Alap

 5. A Kormány felkéri az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a legfőbb ügyészt a 4. pontban meghatározott feladatban 
való közreműködésre.

 6. A belügyminiszter
a) korrupciós bűncselekményi esettár formájában foglalja össze a  bűnügyi bizonyítási metodikákat és 

tapasztalatokat a bűnüldöző és az igazságszolgáltatási szervek, továbbá az oktatási intézményeik részére,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

b) a szervezzen képzést a  nyomozó ügyészek számára a  titkos információgyűjtés során alkalmazott eszközök 
rendvédelmi szervek által alkalmazott gyakorlatáról.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.
Forrás: Belső Biztonsági Alap

 7. A  belügyminiszter – a  feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával – a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem közreműködésével a korrupciós és integritási kockázatokkal fokozottan érintett álláshelyek és munkakörök 
feltérképezése érdekében
a) hozzon létre online adatgyűjtési felületet, és végezzen adatfelmérést az államigazgatási szervek körében,

Felelős: belügyminiszter 
a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2021. június 30.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

b) gondoskodjon az a) alpont szerinti adatfelmérés eredményének elemzéséről,
Felelős: belügyminiszter 

a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: kétévente, első alkalommal 2021. december 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

c) tegye alkalmassá a Nemzeti Védelmi Szolgálat központi kockázatelemzési szakrendszerét az a) alpont alapján 
gyűjtött adatok kezelésére, majd a  Nemzeti Védelmi Szolgálat építse be a  szakrendszerébe az  a)  alpont 
alapján gyűjtött adatokat.
Felelős: belügyminiszter 

a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: szakrendszer alkalmassá tétele 2020. december 31. 

adatok beépítése 2022. június 30.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
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 8. A  Kormány felkéri a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát a  7.  pontban meghatározott feladatban való 
közreműködésre és elemzések elvégzésére.

 9. A  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, 
a  pénzügyminiszter, a  belügyminiszter és az  igazságügyi miniszter bevonásával – vizsgálja meg az  egységes 
jogszabályi háttér megteremtésének lehetőségét a  közpénzből finanszírozott jelentős beruházások előkészítésére 
és lebonyolítására, illetve integritási kockázatainak kezelésére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
belügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2021. december 31.
 10. A belügyminiszter egy kijelölt határrendészeti kirendeltség vonatkozásában vizsgálja meg a korrupciós kockázatok 

csökkentésének lehetséges feltételeit, illetve módjait.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. március 31.
Forrás: Belső Biztonsági Alap

 11. A  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, 
a pénzügyminiszter és a belügyminiszter bevonásával – vizsgálja meg az ISO rendszer alkalmazásának feltételeit és 
várható hatásait az  állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságoknál, majd – a  vizsgálat eredményeitől 
függően – tegyen javaslatot a Kormány részére a szükséges intézkedésekre.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter  
innovációért és technológiáért felelős miniszter

 pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.

 12. A  Kormány felkéri a  korrupció elleni közös nyilatkozatot aláíró szervek képviselőit, hogy vizsgálják meg, milyen 
lehetőségek nyílnak a  belső képzéseik vonatkozásában a  további együttműködésre, a  belső minőségfejlesztési 
törekvéseik tekintetében a  jó gyakorlatok kölcsönös megosztására, továbbá az  integritási, biztonsági, 
valamint ehhez kapcsolódó egyéb, így például adatvédelmi, beszerzési tudatosságot fejlesztő tevékenységeik 
összehangolására a közszféra minél szélesebb körének tájékoztatása érdekében.

 13. A  belügyminiszter – a  pénzügyminiszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával  – a  közszféra integritásának továbbfejlesztése érdekében – az  államigazgatási szervek 
integritásirányítási rendszere működési tapasztalatainak felhasználásával – vizsgálja meg, hogy – az  igények és 
a  jó gyakorlatok költségvetési szervek körében végzett felmérése alapján – milyen integritásirányítási modell 
alkalmazása lenne célszerű a  különféle ágazatokba és szervtípusokba tartozó költségvetési szervek, valamint 
az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok esetében.

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2022. március 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

 14. A  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  hazai korrupciós helyzet kiegyensúlyozott és a  valóságnak megfelelő 
értékelése érdekében, az  Állami Számvevőszék iránymutatásának figyelembevételével, a  Központi Statisztikai 
Hivatal közreműködésével dolgozza ki a  korrupcióérzékelés mérésének nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő, 
a Jó Állam Mutató rendszeréhez igazodó módszertanát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. december 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

 15. A  Kormány felkéri a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát a  14.  pontban meghatározott feladatban való 
közreműködésre.
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 16. A belügyminiszter – a külgazdasági és külügyminiszter, a pénzügyminiszter és az igazságügyi miniszter bevonásával – 
az  OECD Vesztegetés elleni Munkacsoport ajánlásait figyelembe véve terjessze a  külföldi hivatalos személy 
megvesztegetésével kapcsolatos feljelentési kötelezettséggel, valamint a  jogi személyek nemzetközi vesztegetéssel 
összefüggő felelősségével kapcsolatos ismereteket a  közszféra intézményei, valamint az  üzleti élet szereplői, 
kiváltképpen a kis- és középvállalkozások körében, továbbá ezzel kapcsolatosan képzési programokat dolgozzon ki.

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2022. június 30.
Forrás: Belső Biztonsági Alap

 17. A  belügyminiszter az  államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerei hatékonyságának további növelése 
érdekében gondoskodjon az integritás tanácsadók tevékenységét segítő – egyes részfeladatokat specializált módon 
ellátó, illetve az  integritási ügyek koordinációját egy-egy nagyobb szervezeti egységnél támogató – integritás 
munkatársak és integritás referensek képzéséről.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: képzési rendszer kialakítása 2021. december 31. 

képzések biztosítása folyamatos
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

 18. A belügyminiszter gondoskodjon az állami szervek integritásfejlesztési folyamatait támogató képzések, oktatások és 
kommunikációs célra felhasználható médiatartalmak kidolgozásáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. március 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

 19. A  feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek a  2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti 
Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásának intézkedési tervében és a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú 
Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiában szereplő feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót, amelyek alapján 
a belügyminiszter készítsen jelentést a Kormány részére.

Felelős: a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: beszámoló elkészítése 2022. május 31. 

jelentés elkészítése 2022. június 30.
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A Kormány 1329/2020. (VI. 19.) Korm. határozata
az erdélyi Iskola Alapítvány ingatlanberuházásainak támogatásáról

A Kormány
 1. Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesülése érdekében, valamint a  határon túli 

magyarság támogatását szem előtt tartva egyetért az erdélyi Iskola Alapítvány (a továbbiakban: Kedvezményezett) 
ingatlannal kapcsolatos beruházásainak (a  továbbiakban: Beruházások) központi költségvetésből történő 
támogatásával, a  csíkszeredai ingatlan tekintetében 565 070 000 forint, illetve a  tusnádfürdői ingatlan esetében  
397 800 000 forint összegben;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a Beruházások megvalósítása 
céljából gondoskodjon a 2020. évben a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  
LXXI. törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása 
cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, valamint LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú 
támogatások cím javára 962 870 000 forint többletforrás egyszeri jelleggel történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján – 

gondoskodjon a  Beruházások támogatásáról, és tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  támogatási jogviszony 
Kedvezményezettel történő létrehozása, és azt követően a  költségvetési támogatás támogatási előlegként, egy 
összegben történő biztosítása érdekében.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően, legkésőbb 2020. december 31-ig

  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: Papp Tibor ügyvezető.
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	a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről

	Az agrárminiszter 21/2020. (VI. 19.) AM rendelete
	a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról

	Az agrárminiszter 22/2020. (VI. 19.) AM rendelete
	a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 23/2020. (VI. 19.) AM rendelete
	a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolat

	A Kormány 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozata
	a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

	A Kormány 1329/2020. (VI. 19.) Korm. határozata
	az erdélyi Iskola Alapítvány ingatlanberuházásainak támogatásáról
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