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Kormányrendeletek

A Kormány 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelete
az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Igazságügyi Hivatal központi hivatal. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyért felelõs miniszter irányítja.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket áldozatsegítési ügycsoportban az áldozatsegítésért
felelõs miniszter gyakorolja.”

3. §

Az R. 1. § (2) bekezdésében a „közhatalmi” szövegrész helyébe a „központi” szöveg, 22. § (2) bekezdés b) pontjában
„az igazságügyi és rendészeti miniszternek” szövegrész helyébe „az igazságügyért felelõs miniszternek” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti
a) az R. 21. §-t megelõzõ, „Beosztási pótlék megállapítására jogosító szervezeti egységek meghatározása” alcíme és
21. §-a,
b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés d) pontja.

6. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 35/2010. (XI. 30.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (4) bekezdés
b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Zöldugarra vonatkozó szabályok:]
„b) legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett kaszálást vagy szárzúzást évente, június 15-ét követõen lehet végezni,
a kaszálást követõen a kaszálék a területrõl lehordható;”

2. §

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 73. § (4) bekezdés h) pontja, a 74. § (4) bekezdés g) pontja, valamint a 75. § (4) bekezdés f) pontja szerinti elõírás
esetében a madárodúkat az ültetvény területén vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni, és
a támogatási idõszak alatt folyamatosan fenntartani a szélsõ soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott
területen elõforduló madárfaj számára megfelelõ térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat
betölthessék.”

3. §

Az R. 18. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatásra jogosult köteles a gazdálkodási naplónak a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján
az IH közleményben meghatározott adatait minden év szeptember 1. és november 30. között elektronikusan
benyújtani az MgSzH-hoz. Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló meghatározott adatait 2010.
szeptember 1. és december 10. között elektronikusan kell benyújtani.”

4. §

Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célprogramok esetén a támogatásra jogosult a támogatott
területét a megkezdett gazdálkodási év befejeztével, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken történõ elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM
rendelet) szerinti agrár-erdészeti intézkedésbe bevonhatja. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint
az MTÉT területek agrár-erdészeti intézkedések alá való bevonása az illetékes állami természetvédelmi szerv írásos
hozzájárulása alapján történhet.”

5. §

Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás bejelentését a kötelezettség átvevõjének
elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvevõje által elektronikusan benyújtott kérelem egy
kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó – jogutódlás bejelentésekor
a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével – együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást
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kérelmezõ lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre. A támogatási idõszak folyamán
a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következõ:
a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. december 31.;
b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. augusztus 31.;
c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. augusztus 31.;
d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. augusztus 31.”
6. §

Az R. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) A támogatási idõszak alatt a támogatásra jogosult az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti
a) a teljes kérelem visszavonását,
b) a teljes célprogram visszavonását, valamint
c) egy adott célprogramba bevitt földterület részleges visszavonását.
(2) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszûnik. A jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási összegébõl történõ levonással is teljesíthetõ.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a visszavont földterület – a vis maior esetek, valamint a 22. § (8) bekezdése
alapján megszûnõ kötelezettségek kivételével – csak teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület lehet.
(4) A teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület visszavonás iránti kérelmet – a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével – elektronikus
úton kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram
visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület visszavonás iránti kérelmet postai úton,
az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult székhelye vagy lakhelye
szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A támogatási idõszak folyamán – jogutódlás esete kivételével –
a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidõk az alábbiak:
a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. december 31.;
b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. december 31.;
c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. december 31.;
d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. december 31.
(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontjában szereplõ környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetén a visszavonásra vonatkozó kérelmet az 5. gazdálkodási évet követõen évente december 31-ig lehet benyújtani.
(6) A (4) és (5) bekezdéstõl eltérõen, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással
érintett egybefüggõ terület visszavonása iránti kérelmet az adott gazdálkodási évre vonatkozóan az adott évre
vonatkozó egységes kérelem benyújtási idõszak végéig kell elektronikusan benyújtani az MVH-hoz.
(7) Ha a támogatásra jogosult az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenõrzésrõl történõ
értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenõrzés elsõ napján, vagy ezt követõen nyújtotta be, akkor
a visszavonás iránti kérelem csak a következõ gazdálkodási évre vonatkozóan fogadható el.
(8) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület visszavonása után maradó terület nem éri el
a jogosultsági feltételként szereplõ minimális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem alapján az MVH a területazonosítási kérelemre hozott határozatot
módosítja.”

7. §

Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés vagy az adategyeztetés során megállapításra kerül, hogy
a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület mérete csökkentésre szorul, az MVH hivatalból részleges kizárási
eljárást indít.
(2) Részleges kizárás esetén az MVH meghatározza a kizárt földterületet, valamint a kizárás következtében lecsökkent
földterületet beazonosító EOV koordinátákat legalább 3 méter pontossággal.
(3) Részleges kizárást kell alkalmazni abban az esetben is, ha az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet) foglalt vis maior esetek miatt
a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület egy részét érintõen az 57. § (4) bekezdése szerinti
területcsökkentésre kerül sor.
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(4) A (3) bekezdés alapján induló területcsökkentéseknél a kizárás következtében lecsökkent földterületet legalább
3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat az ügyfélnek kell kimérnie és elektronikus úton benyújtania.
(5) A kimérés 29. § (5) bekezdésének a) és b) pontja alapján meghatározott költségét a (2) bekezdés szerinti esetben
a támogatásra jogosult, a (3) bekezdés szerinti esetben az MVH viseli.
(6) A támogatásra jogosult részére a területkimérés (5) bekezdés szerinti költsége a (3) bekezdés szerinti esetben
a részleges kizárást követõ gazdálkodási évre vonatkozó kifizetéssel egyidejûleg kerül kifizetésre.
(7) Az (1)–(2) bekezdések alapján kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszûnik. A jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási összegébõl történõ levonással is teljesíthetõ.”
8. §

Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1), (3) és (4) bekezdés esetén a pontozás a támogatási kérelem benyújtási idõszak utolsó napján a 10. §
(1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a kérelmezõ tenyészetébe bejelentett állatállományon alapul.”

9. §

Az R. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § (1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki a 39. § (1) bekezdése alapján területazonosítási kérelmet nyújtott be.
(2) Kizárólag a területazonosítási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott EOV koordináták által beazonosított
területek tekintetében jogosult az ügyfél a kifizetésre.
(3) A kifizetési kérelmet 2010-tõl évente az egységes kérelemrõl szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként
május 15-ig kell elektronikusan benyújtani.
(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, valamint a 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott
célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez, a vizes élõhely kialakításához nyújtott támogatás abban az esetben
állapítható meg, ha az adott földterület gyep, legelõ vagy rét mûvelési ágba történõ átvezetését a támogatásra
jogosult az ingatlanügyi hatóságnak a földterület elhelyezkedése szerint illetékes szervénél kezdeményezi, és
a) a gyeptelepítés, a vizes élõhely megvalósítását követõ elsõ kifizetési kérelemhez mellékeli a mûvelési ág
változásának átvezetésére irányuló kérelem földhivatalhoz történõ benyújtásáról kiállított igazolás másolatát, amely
igazolja, hogy a mûvelési ág változását a földhivatalhoz bejelentették vagy
b) a gyeptelepítés, a vizes élõhely megvalósítását követõ elsõ kifizetési kérelemhez mellékeli a mûvelési ág
változásának átvezetésérõl rendelkezõ, az ingatlanügyi hatóság által hozott határozatot vagy – a határozatnak
a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak lezárulását követõ közlése esetén a közléstõl számított 8 napon
belül – annak másolati példányát az MVH-hoz benyújtja.
(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez nyújtott
támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a támogatásra jogosult a második gazdálkodási évre vonatkozó
kifizetési kérelemhez mellékeli a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 4. számú mellékletének 4–21. pontjára vonatkozóan
elkészített gyeptelepítési terv másolatát.
(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen a támogatás a gyeptelepítési terv másolatának beküldése nélkül is megállapítható
a) a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetében akkor, ha a támogatásra jogosult az adott földterületre a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pont bc) alpontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában, vagy a 46/2009.
(IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt adó, vagy részben helyt adó
határozattal rendelkezik;
b) a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 2. pontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetében akkor, ha a támogatásra jogosult az adott földterületre a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pont bd) alpontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában helyt adó, vagy
részben helyt adó határozattal rendelkezik.
(7) Az egyes célprogramokban támogatásra jogosult a 9. számú mellékletben felsorolt növényfajok és növényfajták
hasznosítási kódját az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cf) alpontja alapján minden évben április 1-jéig
közleményben teszi közzé.”
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10. §

Az R. 44. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés támogatás
kifizetésének feltétele, hogy a támogatásra jogosult az adott földterületre:
a) a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt adó vagy részben helyt
adó határozattal rendelkezzen, vagy
b) a gyeptelepítést a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen hajtsa végre.
(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 2. pontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés támogatás
kifizetésének feltétele, hogy a támogatásra jogosult a gyeptelepítést a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 11. §-ában
foglaltaknak megfelelõen hajtsa végre.”

11. §

Az R. 45. § (8)–(9) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) A 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti laboratóriumok az MVH részére a rendelkezésükre álló adatok alapján,
a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak
figyelembevételével 2014. október 15-ig adatot szolgáltatnak a kötelezõen elõírt talajvizsgálatok elvégeztetésérõl.
(9) A 14. § (3) bekezdés szerinti laboratóriumok az MVH részére a rendelkezésükre álló adatok alapján, a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak
figyelembevételével 2014. október 15-ig adatot szolgáltatnak a kötelezõen elõírt levélanalízis elvégeztetésérõl.”

12. §

Az R. 47. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint d) pontjának db)-dc) alpontjai szerinti célprogramok elõírásai esetében
meghatározott legeltetési sûrûség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben
meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával.”

13. §

Az R. 49. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ügyfél által felmért kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület és a helyszíni ellenõrzésen mért
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület eltérése esetén – a 3 méteres mérési toleranciát figyelembe véve
– a két területnagyság közötti különbözetként jelentkezõ kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület részei
nem jogosultak támogatásra, az adott terület a támogatási idõszak lejártáig kizárásra kerül, és a területre vonatkozóan
már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza
kell fizetni.”

14. §

Az R. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. § (1) A 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidõn belüli földhasználati
nyilvántartásba vételéig a területre vonatkozó támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre kerül.
(2) A határidõn belüli nyilvántartásba vétel elmulasztása esetén az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
terület a célprogramból a támogatási idõszak lejáratáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(3) Amennyiben a támogatásra jogosult a 46. § (3) bekezdés vagy a 46. § (4) bekezdés szerinti esetben nem tudja
igazolni a jogszerû földhasználatot, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület a célprogramból
a támogatási idõszak lejártáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlan
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(4) Amennyiben a támogatásra jogosult nem tesz eleget a terület helyszíni beazonosítását szolgáló, 41. §
(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, és
a) ez nem akadályozza az ellenõrzést, az objektív mérés végrehajtható, részére a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület vonatkozásában az adott gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett összege
kerül kifizetésre;
b) ez akadályozza az ellenõrzést, az objektív mérés nem végrehajtható, részére a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület vonatkozásában az adott gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 15%-kal csökkentett összege
kerül kifizetésre.
(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási idõszak alatt agrár-környezetgazdálkodási képzésen:
a) az elsõ képzési idõszakban nem vesz részt, nem jogosult a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg
30%-ára;
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b) a második képzési idõszakban nem vesz részt, nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg
30%-ára.
(6) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási idõszak alatt, és így a kötelezettség
átvevõjének már csak egy képzési idõszak áll rendelkezésére, azon a képzésen kötelezõen részt kell vennie, amelynek
elmulasztása esetén nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára.
(7) Amennyiben a 25. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség-átadásra vonatkozó kérelem bírálata során megállapítást
nyer, hogy a kötelezettség átadója a 12. § (2) bekezdésében meghatározott elsõ képzési idõszak folyamán a kötelezõ
képzésen nem vett részt, a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára nem jogosult.
(8) A (4)–(7) bekezdésben foglalt esetekben, amennyiben a támogatásra jogosult részére már kifizetésre került
a támogatási összeg, annak jogosulatlanul igénybe vett részét vissza kell fizetnie.”
15. §

Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában vis maior körülmény miatt
legalább három gazdálkodási évben nem valósul meg a célprogram elõírásai szerinti hasznosítás, úgy
a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület a célprogramból az adott célprogram támogatási idõszakának
lejáratáig kizárásra kerül a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül. Haláleset
miatti vis maior bejelentéskor, ha a jogutód az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület
vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az a célprogram elõírásai szerinti hasznosításnak
minõsül.”

16. §

Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a 43. § (1) bekezdése alapján meghatározott határidõn túl, de az adott gazdálkodási éven belül
történik meg a kifizetési kérelem módosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy a kifizetési összeget növelõ
módosítással érintett táblák után a földhasználó az adott gazdálkodási évben nem jogosult a támogatásra.
A gazdálkodási év végét követõen benyújtott módosítás az érintett táblák adott gazdálkodási évben a támogatásból
történõ kizárását eredményezi. Amennyiben a támogatásra jogosult részére a támogatási összeg kifizetésre került,
úgy annak jogosulatlanul igénybe vett részét vissza kell fizetnie.”

17. §

Az R. 57. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti esemény valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
terület egészét vagy annak egy részét érinti, úgy az MVH a 28. § (3) bekezdése szerinti eljárás keretében kizárja az adott
területet a támogatott területek közül, azonban a támogatásra jogosultat a területre már igénybe vett támogatás
vonatkozásában visszafizetési kötelezettség nem terheli.”

18. §

Az R. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A támogatás mértéke:
a) szántóföldi zöldségnövények esetén a célprogramba bevitt terület után 196 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
b) egyéb szántóföldi növény esetén a célprogramba bevitt terület után 184 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
c) a 13. számú melléklet szerinti ritka szántóföldi zöldségnövények esetén a célprogramba bevitt terület után
261 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
d) a 12. számú melléklet szerinti egyéb ritka szántóföldi növény esetén a célprogramba bevitt terület után
258 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.”

19. §

Az R. 61. § (5) bekezdés e) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[További elõírások évelõ szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén:]
„e) évelõ szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
ea) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélével
érintkezõen;
eb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
ec) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ;
ed) évelõ szálas pillangós takarmánynövények teljes területének állami természetvédelmi szerv által kijelölt legalább
50%-án az elsõ növedék június 15. után vágható le, a teljes terület másik legfeljebb 50%-án az elsõ növedék április
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25-ig, a második növedék június 30. után vágható le, azzal, hogy az elsõ növedék levágása során a Dunavölgyi-sík,
a Homokhátság, valamint a Hortobágy MTÉT esetében az elsõ kaszálás legkorábbi idõpontja június 30.;
ee) a bejelentési kötelezettség alá esõ adott évi elsõ kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése elõtt
legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami
természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõpontját;”
20. §

Az R. 62. § (4) bekezdés j) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni a tábla közepén;
jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ;
jd) a bejelentési kötelezettség alá esõ adott évi elsõ kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése elõtt
legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami
természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõpontját;
je) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve
kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szervet.
A földhasználó értesítésétõl számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót
a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekrõl tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidõn belül nem
érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;”

21. §

Az R. 63. § (4) bekezdés j) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélével
érintkezõen,
jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ,
jd) a bejelentési kötelezettség alá esõ adott évi elsõ kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése elõtt
legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami
természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõpontját,
je) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve
kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szervet.
A földhasználó értesítésétõl számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót
a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekrõl tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidõn belül nem
érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;”

22. §

Az R. 66. § (4) bekezdés g) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„g) õszi vetésû növények betakarítását követõen – amennyiben a következõ fõnövény tavaszi vetésû – zöldtrágya
növény termesztése, amelyeket tavasszal a talaj mûvelhetõvé válását követõen, de legfeljebb a vetést megelõzõen két
héttel kell a talajba keverni;”

23. §

Az R. 75. § (4) bekezdés j) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„j) a célprogramba bevont területen a gyümölcsfák sûrûsége 30–150 db/ha, kivéve a dióültetvényeket, ahol
30–80 db/ha, amelybe a területen elhelyezkedõ szõlõtõkéket nem kell beszámítani”.

24. §

Az R. a következõ 81. §-sal egészül ki:
„81. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról szóló
35/2010. (XI. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 35/2010. (XI. 30.) VM rendelettel] megállapított 18. § (7) bekezdését,
34. § (6) bekezdését, 45. § (8) és (9) bekezdését, 47. § (4) bekezdését, 49. § (4) bekezdését, 53. § (1) bekezdését, 54. §
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(1) bekezdését, 57. § (4) bekezdését, 59. § (5) bekezdését, 66. § (4) bekezdés g) pontját, 75. § (4) bekezdését, 9. és
10. számú mellékletét, valamint a 23. számú mellékletének 119. a) és 258. pontjait a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
25. §

(1) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 23. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

26. §

Az R. 25. § (4) bekezdése hatályát veszti.

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelethez
„9. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

Termeszthetõ növények és hasznosítások listája célprogramonként

1
2

A

B

C

Jogszabályi hivatkozás
3. § (1)

Célprogram

Termeszthetõ növények

a) aa)
ab)
ac)

Integrált szántóföldi
Tanyás gazdálkodás
Ökológiai szántóföldi
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Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Ánizs;
Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Bimbóskel; Borsikafû;
Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb
búza; Cékla; Cérnatippan (vetõmag célra); Cikóriagyökér; Citromfû; Csemegekukorica; Csenkeszperje
(vetõmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok;
Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetõmag célra);
Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Évelõ rozs; Fehér here (vetõmag célra); Fehér tippan
(vetõmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag;
Fokhagyma; Fonák lóhere (vetõmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetõmag
célra); Futóbab; Fûszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög
széna; Gumós komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje (vetõmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid
napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce;
Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetõmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai
kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetõmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetõmag célra);
Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle
keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán;
Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna
(vetõmag célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélõhagyma; Meténg; Mezei
borsó; Mezei csibehúr; Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag;
Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag;
Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag
célra); Õszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere;
Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti
komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen
(vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep
lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetõmag célra); Spanyol
Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok;
Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös
ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó;
Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra);
Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony;
Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Újzélandi spenót;
Útifû; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag
célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa

a) ad) 1.

a) ad) 2.

Cékla; Cérnatippan (vetõmag célra); Cikóriagyökér; Citromfû; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetõmag
célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok;
Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetõmag célra);
Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Évelõ rozs; Fehér here (vetõmag célra); Fehér tippan
(vetõmag célra);
Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák
lóhere (vetõmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetõmag célra); Futóbab;
Fûszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós
komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje (vetõmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin;
Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender
(vetõmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna
(vetõmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetõmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág
(vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs,
búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lilahagyma;
Lóbab; Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Mák;
Menta; Metélõhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag célra);
Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag; Napraforgós
kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje
(vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag célra); Õszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom;
Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara;
Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag
célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos
szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica;
Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetõmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó;
Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica;
Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Takarmánybaltacim;
Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek;
Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa;
Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon;
Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Újzélandi spenót; Útifû; Vadrepcemag; Vörös csenkesz
(vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny;
Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

2010. évi 182. szám

a) ad) 4.

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs;
Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Bimbóskel; Borsikafû; Borsós
kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza;

•

a) ad) 3.

Szántóföldi növénytermesztés
túzok élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (vegyes szántóföldi
növénytermesztés esetén)
Szántóföldi növénytermesztés
vadlúd- és daruvédelmi
elõírásokkal
Szántóföldi növénytermesztés
madár- és apróvad
élõhely-fejlesztési elõírásokkal
Szántóföldi növénytermesztés kék
vércse élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (vegyes szántóföldi
növénytermesztés esetén)
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3

26145

6

b) ba)

Extenzív gyepgazdálkodás

bb)
bc) 1.

Ökológiai gyepgazdálkodás
Gyepgazdálkodás túzok
élõhely-fejlesztési elõírásokkal

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs;
Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós
napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetõmag célra);
Cikóriagyökér; Citromfû; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetõmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka;
Csomós ebír (vetõmag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány-Burley; DohányVirginia; Durumbúza; Ebtippan (vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Évelõ rozs; Fehér here (vetõmag
célra); Fehér tippan (vetõmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetõmag
célra); Francia perje (vetõmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós
komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje (vetõmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin;
Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetõmag célra); Keszthelyi keverék
(rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetõmag célra); Korcs v. svédhere (vetõmag
célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék
(pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula;
Ligeti perje (vetõmag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag célra);
Macskagyökérfû; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófû; Mocsári perje
(vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag;
Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje
(vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag célra); Õszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica;
Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti perje
(vetõmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos
szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró;
Sovány perje (vetõmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella;
Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró;
Szudáni cirokfû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó;
Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra);
Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony;
Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tritikále; Újzélandi spenót; Úfifû; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetõmag
célra); Vöröshere (vetõmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa
Állandó legelõ (kaszált); Állandó legelõ (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);
Fásított rét-legelõ
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a) ae) 1.
a) ae) 2.

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny-félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna;
Komlós lucerna; Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró;
Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt;
Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke

•

5

Szántóföldi növénytermesztés
túzok élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (évelõ szálas pillangós
takarmánynövények termesztése
esetén)
Szántóföldi növénytermesztés kék
vércse élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (évelõ szálas pillangós
takarmánynövények termesztése
esetén)
Vízerózió
Szélerózió

MAGYAR KÖZLÖNY

a) ad) 1.
a) ad) 4.
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4

d) db)
7

b) bd) 1.

8

c) ca)

9

c) cb)

Ökológiai gyümölcs és
szõlõtermesztés

10

c) cc)

11

d) da)

Hagyományos
gyümölcstermesztés
Nádgazdálkodás

2010. évi 182. szám

d) dc)

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); Fásított rét-legelõ

•

bd) 2.

Gyepgazdálkodás
élõhely-fejlesztési elõírásokkal
Természetes vizes élõhelyek
gondozása
Környezetvédelmi célú
földhasználat váltás
Természetvédelmi célú
gyeptelepítés
Vizes élõhelyek létrehozása és
kezelése
Integrált gyümölcs és
szõlõtermesztés

MAGYAR KÖZLÖNY

bc) 2.

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula;
Meggy; Mogyoró; Naspolya; Õszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva;
Szõlõültetvények; Termesztett bodza
Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula;
Meggy; Mogyoró; Naspolya; Õszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva;
Szõlõültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös
Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Õszibarack; Szilva;
Szelídgesztenye; Vegyes gyümölcsös
Nád
”

2. melléklet a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelethez
„10. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

A szántóföldi célprogramokban zöldségnövényként támogatható növények köre
A

Articsóka
Bimbóskel
Brokkoli
Cékla
Cukkini
Cukorborsó
Csemege kukorica
Dinnye
Endívia
Fejessaláta
Fejeskáposzta
Feketegyökér

Fokhagyma
Földieper (szamóca)
Futóbab
Fûszerpaprika
Galambbegysaláta
Karalábé
Karfiol
Kelkáposzta
Kínai kel
Lilahagyma
Metélõhagyma
Paprika

C

Paradicsom
Pasztinák
Petrezselyem
Póréhagyma
Rebarbara
Retek
Sárgarépa
Sóska
Spanyol Articsóka
Spárga
Spenót
Szárazbab

D

Torma
Tök
Tojásgyümölcs
Uborka
Újzélandi spenót
Vöröshagyma
Zeller
Zöldbab
Zöldborsó
Zsázsa

”
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B
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3. melléklet a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelethez
A) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 48. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép.
[IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram]
Ellenõrzés
A célprogram elõírásai

lehetséges módja

gyakorisága

Szankció
szintje

További elõírások évelõ szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén
Évelõ szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
48.) évelõ szálas pillangós HE (GN, NPI)
évente
célprogram
takarmánynövények teljes
területének állami
természetvédelmi szerv
által kijelölt legalább
50%-án az elsõ növedék
június 15. után vágható le
a teljes terület másik
legfeljebb 50%-án az elsõ
növedék
április 25-ig vágható le és
a második növedék június
30. után vágható le, azzal,
hogy az elsõ esetben
a Dunavölgyi-sík
a Homokhátság, valamint a
Hortobágy MTÉT esetében
a betakarítás legkorábbi
idõpontja június 30.

Meg nem felelés típusa

48. a) A terület állami
természetvédelmi szerv
által kijelölt legalább
50%-án június 15. elõtt
történt kaszálás
(a Dunavölgyi-sík,
a Homokhátság, valamint
a Hortobágy MTÉT
esetében június 30. elõtt
történt)

48. b) A fennmaradó
területen április 25. és június
30. között történt
a kaszálás.

b)
többszöri alkalom

48. aa) Az érintett
területfél 20%
alatti részén
történt a kaszálás

S8

S9

48. ab) Az érintett
területfél 20%
feletti részén
történt a kaszálás

S9

S10

48. ba) Az érintett
területfél 20%
alatti részén
történt a kaszálás
48. bb) Az érintett
területfél 20%
feletti részén
történt a kaszálás

S8

S9

S9

S10

MAGYAR KÖZLÖNY

a)
elsõ alkalom

•
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Ellenõrzés
[A célprogram elõírásai

lehetséges módja

5. év végén

szintje

célprogram

119. aa) A
részarány
mértéke 40%
alatti
119. ab) A
részarány
mértéke 40%
feletti

b)
többszöri alkalom

S7

2010. évi 182. szám

119. a) A kalászos gabona
aránya meghaladja
a 30%-ot

a)
elsõ alkalom

•

119.) a célprogram 5 éve
HE (GN)
alatt a célprogramba bevitt adminisztratív
teljes területen a következõ ellenõrzés
vetésszerkezet betartása
kötelezõ fõvetésû növények
tekintetében: legfeljebb 30%
kalászos gabona, legalább
20% szálas pillangós
takarmánynövény (szálas
pillangósok, vagy azok
keveréke, illetve füves
keveréke), legalább 20%
zöldugar, legfeljebb 20%
egyéb kultúra]

gyakorisága

Szankció
Meg nem felelés típusa

MAGYAR KÖZLÖNY

B) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 119. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép.
[VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram]

S8

C) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 236. pontja a következõ c) ponttal egészül ki:
[XVI. Integrált gyümölcs és szõlõtermesztés célprogram]
Ellenõrzés
[A célprogram elõírásai

236.) az ültetvényben
legalább két különbözõ
méretben hektáronként
6 db madárodút kell
elhelyezni]

lehetséges módja

gyakorisága

Szankció
szintje

Meg nem felelés típusa

236. c) A madárodúk funkciójuk betöltésére
alkalmatlan módon vannak kihelyezve

a)
elsõ alkalom

b)
többszöri alkalom

S3

S4
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D) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 245. pontja a következõ c) ponttal egészül ki:
[XVII. Ökológiai gyümölcs és szõlõtermesztés célprogram]
Ellenõrzés
[A célprogram elõírásai

lehetséges módja

gyakorisága

Szankció
szintje

245.) az ültetvényben
legalább két különbözõ
méretben hektáronként
6 db madárodút kell
elhelyezni]

Meg nem felelés típusa

245. c) A madárodúk funkciójuk betöltésére
alkalmatlan módon vannak kihelyezve

a)
elsõ alkalom

b)
többszöri alkalom

S3

S4

E) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 254. pontja a következõ c) ponttal egészül ki:
[XVIII. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram]
Ellenõrzés
[A célprogram elõírásai

lehetséges módja

gyakorisága

Szankció
szintje

254.) az ültetvényben
legalább két különbözõ
méretben hektáronként
3 db/ha sûrûségben
madárodút kell elhelyezni]

Meg nem felelés típusa

254. c) A madárodúk funkciójuk betöltésére
alkalmatlan módon vannak kihelyezve

a)
elsõ alkalom

b)
többszöri alkalom

S3

S4

F) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 258. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[XVIII. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram]
Ellenõrzés
A célprogram elõírásai

HE

gyakorisága

évente

szintje

Kötelezettség258. ) a gyümölcsfák sûrûsége nem
vállalással érintett 30–150 db/ha között, dió ültetvény esetében
egybefüggõ
nem 30–80 db/ha között van
terület

a)
elsõ alkalom

b)
többszöri alkalom

S4

S5
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A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja
1. §

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és
önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és
együttmûködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH
szolgáltatásainak széles körben történõ hozzáférhetõvé tétele.

Fogalommeghatározás
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) cselekvési terv: az MNVH-nak, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 68. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint
kialakítandó, egy évre szóló munkaterve;
b) legjobb gyakorlatok: az Európai Unió tagállamainak, az általuk kidolgozott vidékfejlesztési programok
végrehajtása során szerzett tapasztalatai.

Az MNVH feladatai
3. §

(1) Az MNVH:
a) szolgáltató, információs feladatai keretében, különösen:
aa) megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,
ab) segíti a módszertani tapasztalatcserét,
ac) terjeszti a legjobb gyakorlatokat,
ad) igényfelmérést végez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP)
III–IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan,
ae) szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez;
b) kommunikációs feladatai keretében, különösen:
ba) kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötõdõ szervezetekkel és elõsegíti a közöttük lévõ
kapcsolattartást,
bb) általános tájékoztatást nyújt az ÚMVP III–IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban,
bc) kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,
bd) kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist;
c) nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötõdõ feladatai keretében, különösen:
ca) segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz,
cb) tanulmányutakat, képzéseket szervez,
cc) elõsegíti a többszereplõs fejlesztéseket, együttmûködési hálózatok kialakítását,
cd) tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplõk számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által
nyújtott fejlesztési lehetõségekrõl,
ce) biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttmûködést.
(2) Az MNVH (1) bekezdésben foglalt feladatait a cselekvési terv részletezi. A cselekvési terv tartalmazza a legjobb
gyakorlatok elemzését, valamint az ezzel kapcsolatos információkra vonatkozó rendelkezéseket, a hálózat irányítását,
a tapasztalat- és a know-how csere megszervezését, a képzési programok készítését a helyi akciócsoportok számára,
valamint a segítségnyújtás feltételeit a nemzetközi és térségközi együttmûködések számára.
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(3) Az MNVH éves cselekvési tervére vonatkozó javaslatot a Fõtitkár közremûködésével az Elnökség készíti elõ és az ÚMVP
Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) vezetõje hagyja jóvá.

A regisztráció folyamata
4. §

(1) Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztrációra jogosult:
a) minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezõ természetes személy,
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-,
kis- és középvállalkozás, továbbá bármely egyéb vállalkozás,
c) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján megalakult társulás,
d) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület,
társadalmi szervezet,
e) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó felsõoktatási intézmény,
f) érdekképviseleti szervezet,
g) szakmai és gazdasági kamara,
h) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba
vett egyház,
i) a vidékfejlesztéssel foglalkozó országos hatáskörû közigazgatási szerv,
j) az ÚMVP Monitoring Bizottságának tagja,
k) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõzetesen elismert helyi közösségek tervezési
folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM
rendelet [a továbbiakban: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] alapján kiválasztott LEADER helyi akciócsoport,
l) a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti Helyi Vidékfejlesztési Közösség (a továbbiakban: HVK),
m) a regionális fejlesztési ügynökség,
n) egyéb vidékfejlesztésben érintett szereplõ.
(2) Regisztrálni az MNVH honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú regisztrációs adatlap kitöltésével és
a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetéhez (a továbbiakban: VM VKSZI)
való beküldésével lehet. A regisztrációs adatlap beküldésére postai vagy elektronikus úton van lehetõség.
(3) A regisztrált személyekrõl és szervezetekrõl az Állandó Titkárság elektronikus adatbázist készít.
(4) A regisztráció létrejöttérõl a regisztráltakat a VM VKSZI írásban értesíti.
(5) A regisztrált személy vagy szervezet az MNVH honlapján közzétett, a 2. melléklet szerinti adattartalommal rendelkezõ
írásbeli nyilatkozat benyújtásával törölheti regisztrációját a nyilatkozat VM VKSZI-hez való beküldésével.

5. §

(1) A regisztráció során a regisztráló személy vagy szervezet megjelöli, hogy tevékenysége, érdeklõdése az ÚMVP négy
tengelye közül melyik tengelyhez, vagy tengelyekhez kapcsolódik leginkább.
(2) A regisztrált elektronikus úton megkapja az általa megjelölt tengelyt érintõ aktuális vidékpolitikai eseményekrõl szóló
tájékoztatást.
(3) Az ÚMVP keretében támogatásban részesült személyek és szervezetek külön regisztráció nélkül jogosulttá válnak
az MNVH szolgáltatásaira. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) átadja az ÚMVP-bõl
támogatásban részesültek a mezõgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 24. §
(2) bekezdése alapján közérdekbõl nyilvános adatait tartalmazó adatbázisát az Állandó Titkárság részére. Az MVH
az adatokat a honlapján történõ közzététellel egyidejûleg, az Állandó Titkársággal kötött külön megállapodás alapján
adja át.
(4) A VM VKSZI írásban értesíti a támogatásban részesült személyt, szervezetet arról, hogy bekerült az MNVH
szolgáltatatásaira jogosultak közé. Ezzel egyidejûleg lehetõvé teszi, hogy a támogatásban részesült személy vagy
szervezet kiegészítse az adatait az 1. mellékletben foglalt adattartalomnak megfelelõen. A támogatásban részesült
személy és szervezet a közvetlenül regisztráltakkal azonos módon írásban kérheti a törlését az MNVH adatbázisából.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 182. szám

26153

Tanács
6. §

(1) A Tanács az MNVH javaslattevõ, támogató szerveként:
a) segíti, hogy az MNVH céljairól, tevékenységérõl, egyes programjairól az érintett személyek, szervezetek minél
szélesebb körben értesüljenek,
b) véleményezi az éves cselekvési tervet, valamint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót,
c) javaslatot tehet az Elnökségnek a cselekvési terv végrehajtására.
(2) A Tanács legfeljebb 200 tagból áll. A Tanács tagjait a vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
kéri fel. A Tanács tagjait a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, LEADER helyi
akciócsoportok képviselõi, tisztségviselõi, munkatársai, a vidékfejlesztéssel foglalkozó tudományos kutatók és
szakértõk közül lehet felkérni. Az Elnökség javaslatot tehet további tagok felvételére.
(3) A miniszter a Tanács tagjait indokolás nélkül visszahívhatja.
(4) A Tanács tagjai az ÚMVP tengelyeihez illeszkedõen szakosztályokat hozhatnak létre. Az egyes szakosztályok
munkájának szervezésére az Elnökség a tagjai közül kijelöl egy-egy szakosztály elnököt.
(5) A Tanács évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanácsot az Elnökség döntése alapján a Fõtitkár hívja össze.
A Tanács üléseit az MNVH elnöke (a továbbiakban: Elnök) vezeti, a szakosztályok üléseit a szakosztály elnökök vezetik.
A Tanács és szakosztályai mûködésének szabályait ügyrendbe kell foglalni, amelyet az Elnökség fogad el.

Elnökség
7. §

(1) Az MNVH céljainak megvalósításáért az Elnökség felelõs. Az Elnökség, feladatkörében eljárva:
a) elfogadja az MNVH éves cselekvési tervére vonatkozó javaslatot,
b) meghozza az MNVH jogszabályban foglalt feladataihoz és a cselekvési terv végrehajtásához szükséges,
feladatkörébe tartozó döntéseket és figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását,
c) javaslatot tesz az MNVH költségvetési forrásaiból finanszírozandó egyes programokra, így különösen hazai és
nemzetközi szakmai eseményekre, képzésekre, kutatásokra, kiadványokra,
d) évente beszámolót készít a cselekvési terv végrehajtásáról az IH vezetõjének,
e) az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésének megállapításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/168/EK
bizottsági határozat (a továbbiakban: 2008/168/EK bizottsági határozat) szerinti EVH koordinációs bizottságába
delegált tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat,
f) a 2008/168/EK bizottsági határozat szerinti EVH koordinációs bizottságának LEADER-albizottságába delegált
tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat,
g) a Fõtitkár javaslatára megválasztja az EVH tematikus munkacsoportjaiba a delegált tagot az MNVH szakértõi
listájáról.
(2) Az Elnökség 13 szavazati jogú tagját, köztük az Elnököt a miniszter kéri fel a vidékfejlesztésben érintett nem állami
szervezetek képviselõi, munkatársai közül. A tagok kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ÚMVP mind
a négy tengelyéhez kapcsolódóan legyenek tagjai az Elnökségnek. Az Elnökségnek tanácskozási joggal, szavazati jog
nélkül tagja az IH delegáltja és a Fõtitkár.
(3) Az Elnökség tagjainak megbízatása a kinevezéstõl számított öt évre szól. Az Elnökség tagját a miniszter indokolás
nélkül visszahívhatja és helyette más tagot nevezhet ki.
(4) Az Elnökség mûködésének szabályait ügyrendbe kell foglalni, amelyet az IH vezetõje fogad el.
(5) Az Elnökség tagjai az elvégzett munkájukhoz illeszkedõ, az ügyrendben meghatározott mértékû költségátalányra
jogosultak. Az Elnökség egyes tagjainak kifizetett költségátalányról az MNVH honlapján negyedévente tájékoztatót
kell elhelyezni.

Elnök
8. §

(1) Az Elnök személye jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. Az Elnököt a miniszter kéri fel és
indokolás nélkül visszahívhatja.
(2) Az Elnök feladatkörében eljárva:
a) ellátja az MNVH hazai képviseletét,
b) vezeti az Elnökség, illetve a Tanács üléseit.
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Fõtitkár
9. §

(1) A Fõtitkár feladatkörében eljárva:
a) irányítja az MNVH cselekvési tervének végrehajtását, az MNVH mûködését és az Állandó Titkárságot,
b) közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplõk között,
c) ellátja az Elnök általános helyettesítését,
d) a vidékfejlesztésért felelõs minisztérium javaslatait, szakmai anyagait az Elnökség elé terjeszti,
e) elfogadásra elõterjeszti az IH vezetõjének az MNVH Elnökség által jóváhagyott cselekvési tervét,
f) évente elfogadásra elõterjeszti az IH vezetõjének az Elnökség által készített beszámolót a cselekvési terv
végrehajtásáról,
g) javaslatot tesz az IH vezetõjének az MNVH-ba regisztráltak és a résztvevõk részére nyújtandó szolgáltatások
körére, valamint az MNVH éves költségvetésére,
h) a VM VKSZI vezetõjével egyeztetve kialakítja az Állandó Titkárság szervezeti felépítését és személyi összetételét,
i) képviseli az MNVH-t a nemzetközi kapcsolatokban,
j) képviseli az MNVH-t az EVH koordinációs bizottságában, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésérõl,
k) gondoskodik az MNVH képviseletérõl EVH koordinációs bizottságának LEADER-albizottságában.
(2) A Fõtitkár ellenjegyzi, és elfogadásra elõterjeszti az IH vezetõjének az Elnökség által elfogadott, a cselekvési terv
megvalósítását szolgáló egyes programok támogatására vonatkozó javaslatot. A Fõtitkár az ellenjegyzés elõtt
megvizsgálja a támogatásra javasolt program illeszkedését az MNVH jogszabályokban és a cselekvési tervben szereplõ
céljaihoz, tevékenységéhez, valamint vizsgálja a felhasználni tervezett támogatás nagyságának és a várt eredménynek
az arányosságát.
(3) A Fõtitkár gondoskodik az MNVH szakmai munkáját segítõ szakértõk listájának elkészítésérõl és frissítésérõl.
(4) A Fõtitkárt a miniszter nevezi ki öt évre. A miniszter a Fõtitkárt a kinevezésének idõtartama alatt bármikor, indokolás
nélkül visszahívhatja.

Állandó Titkárság
10. §

Az Állandó Titkárság, mint a Tv. 20. §-a szerinti irányító egység, az MNVH operatív szerveként:
a) koordinálja az MNVH regisztrációját,
b) ellátja a Tanács, a Fõtitkár és az Elnökség titkársági feladatait, és az ehhez kötõdõ adminisztrációt,
c) információt közvetít a Tanács, az Elnökség és az MNVH regisztráltjai között,
d) továbbítja a hozzá beérkezõ, az MNVH-nak a 3. § (1) bekezdés szerinti feladataihoz kapcsolódó javaslatokat
az Elnökség részére,
e) kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,
f) szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat, különös tekintettel az EVH keretében
folyó együttmûködésekre,
g) javaslatokat készít elõ a Fõtitkár a 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének teljesítéséhez,
h) ellátja az MNVH napi mûködésével, valamint a vidékfejlesztési szereplõk együttmûködésével kapcsolatos egyéb
szakmai feladatokat,
i) az IH-val való egyeztetések alapján részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban,
j) gondoskodik az EVH keretében folyó szakértõi munka és szakmai eseményeken elérhetõ, a regisztráltak számára
hasznosítható információ terjesztésérõl.

Az MNVH feladatainak megvalósítása
11. §

(1) Az MNVH a mûködtetéséhez kapcsolódó, az MNVH-ba regisztráltak és az MNVH szervezeti egységeiben részt vevõk
számára nyújtott szolgáltatásokat a cselekvési tervben meghatározottak szerint az Állandó Titkárságon és a
VM VKSZI-n keresztül nyújtja.
(2) A VM VKSZI az Állandó Titkárságot saját szervezeti egységeként mûködteti.
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Az MNVH költségvetési forrása
12. §

(1) Az MNVH tevékenysége finanszírozásának forrása az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás intézkedésében meghatározott
kötelezettségvállalási elõirányzatok. Az IH vezetõje az MNVH tevékenységére rendelkezésére álló források
felhasználására általános irányelveket határozhat meg.
(2) Az MNVH pénzügyi ellenõrzését az MVH-n keresztül az IH vezetõje látja el.

Záró rendelkezés
13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet] hatályát veszti.

14. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik az MNVH 2008. december 2-án létrejött Elnökségének
megbízatása.
(2) A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet alapján regisztrált személyek, szervezetek regisztrációjának fennállását a 131/2008.
(X. 1.) FVM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti, továbbra is regisztráltjai maradnak az MNVH-nak.
(3) Az MVH az e rendelet hatálybalépése elõtt támogatásban részesültek közérdekbõl nyilvános adatait tartalmazó
adatbázisát 2011. január 31-ig adja át az Állandó Titkárságnak.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
15. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 68. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelethez
Az e rendelet szerinti regisztrációs lap kötelezõ adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történõ regisztrációhoz a 4. § (1) bekezdés a), j) és n) pontjában meghatározott
természetes személyek részére
ügyfélazonosító adatok
elektronikus úton történõ regisztráció adatai:
regisztráció idõpontja
regisztráció azonosítószáma
megjelölt tengely, tengelyek neve
az MNVH-ba történõ regisztrációról szóló nyilatkozat
regisztráló személy aláírása
regisztráló személy hozzájárulása az adatainak a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történõ regisztrációhoz a 4. § (1) bekezdés h)–i) és k)–m) pontjában
meghatározott szervezetek részére
alapadatok
fõtevékenység megjelölése
alapítás éve
jogi státusza (gazdasági társaság, önkormányzat, egyesület, alapítvány stb., KKV kód)
mûködési szint (települési, térségi, kistérségi, megyei, regionális, országos, nemzetközi)
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elektronikus úton történõ regisztráció adatai:
regisztráció idõpontja
regisztráció azonosítószáma
megjelölt tengely, tengelyek
az MNVH-ba történõ regisztrációról szóló nyilatkozat
képviselõ cégszerû aláírása
a szervezetet regisztráló személy hozzájárulása a szervezet adatainak a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez

2. melléklet a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelethez
Az e rendelet szerinti regisztráció törlésérõl szóló nyilatkozat kötelezõ adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Magánszemélyek részére
nyilatkozó személy azonosító adatai
regisztráció törlésérõl szóló nyilatkozat
nyilatkozó személy aláírása

2.
2.1.
2.2.
2.3.

A 4. § (1) bekezdés b)–i) és k)–m) pontjában meghatározott szervezetek részére
szervezet megnevezése
regisztráció törlésérõl szóló nyilatkozat
képviselõ cégszerû aláírása
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 117/2010. (XI. 30.) OGY határozata
a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett
környezeti katasztrófával kapcsolatos felelõsség feltárását és a hasonló katasztrófák
jövõbeni megakadályozását célzó országgyûlési vizsgálóbizottság felállításáról*
A magyar nép, az eljövendõ magyar generációk egészséges környezethez való jogáért viselt felelõsségére tekintettel
az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy Magyarország történetének legnagyobb környezeti katasztrófáját okozó esetleges emberi
mulasztások elõfordulását a jövõben minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. Az Országgyûlés határozott álláspontja,
hogy a Kolontár melletti gátszakadásért viselt felelõsséget – legyen büntetõjogi vagy politikai – mihamarabb meg kell állapítani.
1. Ezen meggyõzõdésére tekintettel az Országgyûlés – az esetleges késõbbi büntetõeljárásokban eljáró szervezetek
hatáskörének, illetve illetékességének tiszteletben tartásával – elsõsorban a politikai felelõsség megállapítása
érdekében, a címben szereplõ elnevezéssel vizsgálóbizottság felállításáról határoz.
2. A vizsgálat tárgya annak feltárása, hogy milyen mulasztások vezettek a Kolontár melletti vörösiszap-tározó gátjának
átszakadásához, a tározó építése és fenntartása során milyen esetleges visszaéléseket követtek el. Milyen felelõsség
terheli ez ügyben az elõzõ ciklus kormányzatához, konkrétan Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökhöz köthetõ
érintett vállalatokat, vállalkozókat, illetve történtek-e a korábbi kormányzathoz, vagy a korábbi kormányzat által
irányított egyes közigazgatási szervezetek által elkövetett olyan hatósági vagy egyéb adminisztratív visszaélések,
amelyek e katasztrófa bekövetkezését lehetõvé tették.
3. A vizsgálat tárgya továbbá annak megállapítása is, hogy hol találhatók még az országban környezetre veszélyes
technológiát alkalmazó – mûködõ vagy bezárt – ipari létesítmények, és ezek milyen állapotban vannak.
4. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyûlési képviselõk. A tagokra a képviselõcsoportok vezetõi tesznek
ajánlást az alábbiak szerint:
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
4
KDNP
1
MSZP
2
Jobbik Magyarországért Mozgalom 2
LMP
1
Az elnök személyére a Jobbik, az alelnök személyére az MSZP tesz elõterjesztést – a bizottsági tagságra jelölt
képviselõk közül – az Országgyûlés elnökének.
5. A vizsgálóbizottság tevékenységérõl jelentést készít, amelyet 2011. november 1-jéig benyújt az Országgyûlésnek.
A vizsgálóbizottság megbízatása a jelentés elfogadásáról szóló országgyûlési határozat meghozataláig, illetve
a jelentés benyújtására nyitva álló határidõ eredménytelen elteltéig tart. A jelentés benyújtását követõen
a vizsgálóbizottság tevékenysége a Házszabály szerinti elõterjesztõi jogok gyakorlására terjed ki.
6. A vizsgálóbizottság tagja a vizsgálóbizottság döntése alapján külön felhasználói engedély nélkül jogosult
a vizsgálóbizottság feladatának ellátásához szükséges minõsített adat felhasználására.
7. A vizsgálóbizottság feladatának ellátásához szakértõket vehet igénybe. Mûködésének költségeit az Országgyûlés
fedezi költségvetésébõl.
8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 118/2010. (XI. 30.) OGY határozata
az agrárgazdaság 2009. évi helyzetérõl szóló jelentés elfogadásáról*
1. Az Országgyûlés tekintettel az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény elõírásaira és figyelembe
véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait, elfogadja az agrárgazdaság 2009. évi helyzetérõl szóló jelentést.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1260/2010. (XI. 30.) Korm. határozata
a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetése érdekében szükséges intézkedésekrõl
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 7500,0 millió forint melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el a fõvárosi közösségi közlekedés zavartalan mûködésének biztosítása érdekében
a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a támogatást soron kívül folyósítsa Budapest Fõváros Önkormányzatának;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állam nevében – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33. § (1) és (3)–(4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi
CXXX. törvény 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 100%-os mértékû, egyedi állami készfizetõ
kezességet vállaljon a BKV Zrt. fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetését szolgáló 5 milliárd forint hitele és annak
ügyleti kamatai visszafizetésére, az 1370/2007/EK rendelet szabályaival összhangban;
4. tekintettel a forrás rendelkezésre állásának sürgõsségére, valamint a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásra,
engedélyezi, hogy a BKV Zrt. eltekintsen az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának
eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében elõírt nyilvános
pályázattól, valamint az ajánlatbekéréstõl;
5. az R. 7. § (1) bekezdés b) pontjának 2. alpontja alapján felkéri az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságot, hogy pénzügyi szempontból véleményezze a kapcsolódó szerzõdéseket és egyéb
dokumentumokat.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
6. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

•
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Melléklet az 1260/2010. (XI. 30.) Korm. határozathoz
XI. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

IX.

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója

297268

19

Fõvárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása

X.

+7500,0

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
19

001414

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

–7500,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

idõarányos

Állami Számvevõszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

7500,0

IV.
negyedév

7500,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1261/2010. (XI. 30.) Korm. határozata
a MÁV Zrt. 10 milliárd forint összegû zártkörû kötvénykibocsátáshoz szükséges készfizetõ
kezességvállalásról
1.

A Kormány
a) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állam nevében – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33. § (1) és (3)–(4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 100%-os mértékû, egyedi állami
készfizetõ kezességet vállaljon a MÁV Zrt. pályavasút mûködtetéséhez szükséges beruházások fedezetére
10 milliárd forint zártkörûen kibocsátott kötvény, valamint annak ügyleti kamatai visszafizetésére;
b) tekintettel a forrás rendelkezésre állásának sürgõsségére, engedélyezi, hogy a MÁV Zrt. eltekintsen az állam által
vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében elõírt nyilvános pályázattól, de legalább három ajánlattevõ
ajánlatát kérje be;
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az R. 7. § (1) bekezdés b) pontjának 2. alpontja alapján felkéri az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaságot, hogy pénzügyi szempontból véleményezze a kapcsolódó szerzõdéseket és egyéb
dokumentumokat.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal

Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozata
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.

A Kormány
elrendeli, hogy a debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójának megvalósítására projektcég alapítása útján
kerüljön sor az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján úgy, hogy a Magyar Állam
nevében a projektcég alapítására az MNV Zrt. jogosult, amennyiben Debrecen Megyei Jogú Város a projektcég
alapításához szükséges nem pénzbeli hozzájárulást biztosítja;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
elrendeli, hogy a rekonstruált debreceni Nagyerdei Stadion a projekttársaság tulajdonába kerüljön és a projektcéggel
kötött szerzõdés alapján Debrecen Megyei Jogú Város üzemeltesse;
felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a megvalósításra, valamint az üzemeltetésre kidolgozott
koncepciót az Európai Bizottsággal – a jogbiztonság érdekében – elõzetesen informálisan egyeztesse;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
üzemeltetési koncepció kidolgozását követõen azonnal
a debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához – 2011–2012-ben két részletben – a nemzeti erõforrás miniszter
felügyelete alá tartozó fejezetben, összesen 12,5 milliárd forint forrás tervezésérõl gondosodik.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
az adott évi költségvetési elõirányzat tervezése során
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1263/2010. (XI. 30.) Korm. határozata
a Népmûvészet Mestere díj 2010. évi adományozásáról
A Magyar Köztársaság Kormánya 2010-ben
Cselényi József néptáncosnak,
Csepeli István faragó Népi iparmûvésznek,
Cz. Tóth Hajnalka hímzõ, Gránátalma díjas Népi iparmûvésznek,
Hideg Istvánné (Lakatos Anna) énekes, mesemondónak,
Nagy Mária és Vidák István alkotómûvészeknek a Népmûvészet Ifjú Mestereinek (megosztva),
Réti János néptáncosnak,
Schneider Péterné (Haraszti Mária) bútorfestõ Népi iparmûvésznek, a Népmûvészet Ifjú Mesterének,
Tímár János (Tímár Ioan) gyimesi népzenésznek,
Toldi István mesemondónak és
Verseghy Ferenc fazekas Népi iparmûvésznek, a Népmûvészet Ifjú Mesterének
a Népmûvészet Mestere díjat adományozza.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök 107/2010. (XI. 30.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Dél-Afrika, India, Kanada, Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint Új-Zéland Kormányai között a Brit Nemzetközösség
fegyveres erõi tagjainak a Magyar Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Dél-Afrika, India, Kanada, Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága, valamint Új-Zéland Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erõi tagjainak a Magyar
Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés végleges
szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Az Országos Választási Bizottság 671/2010. (XI. 30.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2010. november 26-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva O. Cs. magánszemély
által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2010. október 28-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alkotmánybíróság kivétel nélkül minden jogszabály alkotmányosságát felülvizsgálhassa,
és az alkotmánnyal ellentétes jogszabályokat visszamenõleges hatállyal megsemmisíthesse?”
Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában megállapította: alkotmánymódosítás csak a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényben (a továbbiakban: Alkotmány) elõírt eljárási rendben
[Alkotmány 24. § (3) bekezdés] történhet; az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által
kezdeményezett népszavazásnak nincs helye. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az országos
népszavazáson feltenni kívánt kérdés az Alkotmány módosítására irányul.
Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] kifejtett következetes gyakorlatára tekintettel
az Alkotmány nem módosítható választópolgári kezdeményezésre induló népszavazással, alkotmánymódosítás csak
az Alkotmányban elõírt eljárási rendben [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] történhet.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra bocsátandó kérdésben tartott eredményes
népszavazás alkotmányellenes eljárásra kötelezné az Országgyûlést, így a kérdés burkolt alkotmánymódosításra
irányul.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy
a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár
a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kérdés
egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján
az Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási
kötelezettség, és ha igen milyen jogalkotásra köteles.
A népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztõ, mivel a választópolgárok számára azt a téves látszatot kelti,
mintha a jelenlegi szabályozás nem tenné lehetõvé az Alkotmánnyal ellentétes jogszabály felülvizsgálatát,
megsemmisítését. Az Alkotmány 32/A. (3) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség
megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat. Az Országos Választási Bizottság álláspontja
szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû továbbá azért sem, mivel a kérdés kizárólag
a jogszabályok alkotmányellenessége vonatkozásában említi a megsemmisítés jogintézményét, holott
az Alkotmánybíróság az állami irányítás egyéb jogi eszközei vonatkozásában is rendelkezik ilyen hatáskörrel.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több
kérdést von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók (így a jogszabályok alkotmányellenességének
megállapítására, a megsemmisítésre, a visszamenõlegességre vonatkozóan). A kérdés összetettségébõl adódóan
azonban a választópolgárnak nincs lehetõsége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani
a kezdeményezésrõl. Ennek alapján a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelmûen válaszolni.
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Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra szánt kérdésben nem lehet országos
népszavazást tartani, illetve a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek, így a Bizottság az Nsztv. 10. § b) és c) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését
megtagadja.
II.

A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, 32/A. (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és c) pontján, 13. §
(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

