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Kormányrendeletek

A Kormány 108/2019. (V. 10.) Korm. rendelete
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet A:2 mezőjében az „Agrárgazdasági Kutató
Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

3. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
8. mellékletében és 12. mellékletében az „Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

4. Záró rendelkezés
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 17/2019. (V. 10.) AM rendelete
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) és l) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) 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. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
a)
5. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg, az „amelyet
az AKI” szövegrész helyébe az „amelyet a NAIK” szöveg,
b)
5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe
a „NAIK” szöveg
lép.

2. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
2. §		
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.
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3. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló
127/2013. (XII. 8.) VM rendelet módosítása
3. §		
A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 8.)
VM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg, az „Az AKI” szövegrész
helyébe az „A NAIK” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) és (3) bekezdésében és 17. §-ában az „Az AKI” szövegrész helyébe az „A NAIK”
szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében az „az AKI” szövegrészek helyébe az „a NAIK” szöveg,
d)
5. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 15. §-ában, 16. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában az „az AKI”
szövegrész helyébe az „a NAIK” szöveg
lép.

4. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása
4. §		
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében az „az AKI” szövegrész helyébe az „a NAIK” szöveg,
c)
14. §-ában az „az AKI” szövegrészek helyébe az „a NAIK” szöveg, az „Az AKI-t” szövegrész helyébe az „A NAIK-ot”
szöveg
lép.

5. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása
5. §		
A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 2. § (4) bekezdésében
az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg
lép.

6. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet módosítása
6. §		
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési
intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet
a)
2. § (3) bekezdésében az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg,
b)
2. § (4) bekezdésében az „az AKI” szövegrészek helyébe az „a NAIK” szöveg, az „Az AKI” szövegrész helyébe
az „A NAIK” szöveg
lép.

7. A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó
adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével
kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló
36/2017. (VII. 6.) FM rendelet módosítása
7. §		
A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről,
valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek
fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában az „Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg,
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b)
c)
lép.

2. § 13. pontjában, 4. § (3) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében az „az AKI” szövegrész helyébe az „a NAIK”
szöveg,
4. § (1) és (2) bekezdésében az „Az AKI” szövegrész helyébe az „A NAIK” szöveg

8. A cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (VI. 22.) AM rendelet módosítása
8. §		
A cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében és 4. § (3) bekezdésében az „az AKI” szövegrész helyébe az „a NAIK” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében az „az AKI” szövegrészek helyébe az „a NAIK” szöveg
lép.

9. A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló
jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet módosítása
9. §		
A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos
adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet
a)
1. § 4. pontjában az „az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK)” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében és 4. mellékletében foglalt táblázatban az „az AKI” szövegrész
helyébe az „a NAIK” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében az „Az AKI” szövegrész helyébe az „A NAIK” szöveg
lép.

10. Záró rendelkezés
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

Az agrárminiszter 18/2019. (V. 10.) AM rendelete
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) 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. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adag: egy tanuló részére egy tanítási napon kiosztandó termék mennyisége,
2.
fenntartó: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény)
4. § 9. pontja szerinti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban – e rendelet szerint – végső
kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult
természetes vagy jogi személy,
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló,
2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott,
hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó, a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 11. melléklet B rész 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelő almából, körtéből,
őszibarackból, kajszibarackból, meggyből, szilvából, homoktövisből, illetve paradicsomból készített,
csomagolt és jelölt termék,
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program: 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 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott,
Magyarországon a 8413525 szakfeladatszámmal jelölt program,
köznevelési intézmény: a köznevelési törvény 21. § (1) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdés b), c) és
j) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye,
megyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű
kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal,
tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység,
tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam,
tankerületi központ: a köznevelési törvényben, illetve az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.)
Korm. rendeletben meghatározott fenntartó,
társulás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termelői
szervezetek társulása,
termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)
4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely
az 1. melléklet szerinti, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében
meghatározott terméket állít elő,
termelői szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. és 154. cikkében
meghatározott feltételekkel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében
felsorolt termékek tekintetében elismert szervezet,
zöldséglé: az 1. mellékletben felsorolt zöldségekből, céklából, illetve sütőtökből készített, csomagolt és jelölt
termék,
zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott
szervezet, figyelemmel ugyanezen rendelet 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettje és a program végső kedvezményezettje
2. §

(1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás
vehető igénybe
a)
a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában
meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1–6. évfolyamán,
b)
a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal
működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá
c)
a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények,
továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét – évfolyammal
működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán
tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben, az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott
meghatározott adagban történő ellátása, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás,
termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott
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gyermekek tekintetében a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a 18. §
(3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.
(2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.
(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.

3. Az egyes kérelmek és az intézményi változások bejelentésének benyújtására vonatkozó közös
szabályok
3. §

(1) A kérelmező
a)
a 4. § (1) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét,
a 10. § szerinti megállapodások vagy megállapodás-módosítások jóváhagyása iránti kérelmét, valamint
a 17. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét és azok mellékleteit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon,
b)
a 7. § szerinti kérelmeket, valamint a 17. § (6) bekezdése szerinti bejelentést és azok mellékleteit a Kincstár
által a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint, a Kincstár által erre a célra rendszeresített
elektronikus felületen, szkennelt formában,
Ügyfélkapus azonosítást követően nyújtja be.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez és bejelentéshez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton
kell csatolni.
(3) A megállapodás vagy megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem a 10. § (1) bekezdésében rögzített
határidő végéig, a kifizetési kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb
a 17. § (1) bekezdésében meghatározott határidő végéig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó
kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja
jelenti.
(4) Az ügyfél vagy meghatalmazás esetén a meghatalmazott az elektronikus kérelemkitöltő felületen nyilatkozhat arról,
hogy az eljárásban elektronikus kapcsolattartást választ.
(5) Elektronikus kapcsolattartás esetén a Kincstár az értesítéseket, a dokumentumokat és a döntéseit – amennyiben
ennek a technikai feltételei fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.
(6) Az ügyfél vagy a meghatalmazott az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát visszavonhatja.
(7) Az ügyfél vagy a meghatalmazott által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén a Kincstár a másik
kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat
a korábbi kapcsolattartási formában is jogosult megküldeni az ügyfél vagy meghatalmazottja részére.
(8) Az ügyfél vagy a meghatalmazott a Kincstár részére teljesítendő, az e rendeletben meghatározott intézkedésben
való részvétele megalapozottságának megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint
a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét – kivéve a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és
a felügyeleti eljárásokat – Ügyfélkapu-azonosítást követően, kizárólag elektronikus úton teljesítheti.

4. A programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás
4. §

(1) A programban az a kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szervnek az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre vonatkozó előzetes
jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).
(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező
a)
az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként,
termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy
b)
az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott
egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs
vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott, vagy
c)
– hatályos cégkivonata alapján – tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.
(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg nyilatkozzon arról, hogy vállalja a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek a program
keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és
a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről
és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i
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(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet) 6. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.
A kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Kincstár
által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, Ügyfélkapun keresztül minden év március 1. és március 31.
között a 3. §-ban foglaltak szerint nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő
jogvesztő.
Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:
a)
a kérelmező, illetve a benyújtó vagy képviselője azonosító adatai, ügyfél-azonosító száma;
b)
kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe);
c)
a (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező ugyanezen pont szerinti típusának megjelölése;
d)
a (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében a vállalkozás tulajdonosainak ügyfél-azonosítója és
a (2) bekezdés a) pontja szerinti típusának megjelölése; és
e)
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
ea)
a program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által
történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában támogatást igényel,
eb)
a program keretében a kísérő intézkedésre megítélt támogatást a program céljainak megfelelően
használja fel, és
ec)
kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások
végrehajtásáról – az 5. § (7) bekezdése szerinti – nyilvántartást vezet.
A Kincstár a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított tizenöt napon belül hoz döntést.
A kérelmező programban történő részvételének a 2018/2019. tanítási év vagy az azt követő tanítási évek
valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti előzetes
jóváhagyásnak tekintendő, feltéve, hogy a kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő
első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
A Kincstár a következő tanítási évre vonatkozóan előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezők listáját minden év
április 30-áig a honlapján közzéteszi.

5. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás
5. §

(1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet
a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy
okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő
kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba
foglalt megállapodást.
(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett tartalmi elemű
megállapodást köti meg.
(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy
kérelmezővel köthet megállapodást.
(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények
ellátására kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást.
(5) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek,
tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek,
termékmennyiségek, a termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a kísérő intézkedés alkalmainak száma, valamint
a munkafüzet kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell.
(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodás-módosítás kötelező tartalmi
elemeit magában foglaló nyomtatványt a Kincstár a honlapján teszi közzé. Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és
az (5) bekezdés szerinti megállapodás-módosítás jóváhagyásának feltétele, hogy azok tartalmi elemei megfeleljenek
a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványnak.
(7) A kérelmező köteles a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások
végrehajtásáról nyilvántartást vezetni, amelyben fel kell tüntetni a köznevelési intézmény és a feladatellátási hely
adatait [név, cím, az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], valamint az ezen
intézmények számára leszállított termék mennyiségét.
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(1) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás
megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi
központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
a)
aki vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési
intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb,
a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben
az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények
részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség
ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési
Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;
b)
aki vagy amely tanulónként hetente több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében
termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő
és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési
intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében – Budapest esetében
Pest megyében vagy Budapesten – termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell
figyelembe venni; valamint
c)
aki vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó
által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése
szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9. §
(4) bekezdése szerinti kísérő intézkedést valósított meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási
év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak
összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában
jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók
összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban
lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással,
a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak
és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a folyamatban
lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók
összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban
lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésére
vonatkozó, a fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként
elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás
megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell
figyelembe venni. A kísérő intézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban
vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó
ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.
(3) A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti
ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott
köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési
intézményenként kell benyújtania a fenntartó által közzétett módon és határidőben.
(4) A fenntartónak az (1) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti
helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 1-jéig kell megkötnie az 5. §
(1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések
átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő
fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek
forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási
láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével
kialakított, az (1) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az 5. §
(3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel
a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
kérelmezővel kell a megállapodást megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor kizárólag az érintett járás vagy
a köznevelési intézmény vonatkozásában megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben
részesíteni.
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(1) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező a tanítási év közben az 5. § (1) bekezdése szerinti, adott tanítási
évre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal
és kizárólag egy alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával átruházhatja a 4. § szerint előzetesen jóváhagyott, a 6. §
(4) bekezdése szerinti rangsorban következő kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló
kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési
időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen
benyújtani. Ha az átruházás megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet
annak beérkezésétől számított harminc napon belül jóváhagyja.
(2) A megállapodásban szereplő termékeket a tanítási év során legfeljebb két alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával
lehet úgy módosítani, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek,
amelyek tanulónkénti heti összértéke nem haladja meg a 10. § (6) bekezdése szerinti döntésben köznevelési
intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét.
A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon szereplő, kötelező
tartalmi elemeket. Ha e bekezdés szerinti kérelemben a termékek tanulónkénti heti összértéke meghaladná
a 10. § (6) bekezdése szerinti döntésben köznevelési intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek
tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét, akkor a Kincstár az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó
bruttó támogatás mértékét arányosan csökkenti. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet
a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre
a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtani. Ha a termékek módosítása megfelel az e bekezdésben
meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított harminc napon belül
jóváhagyja.
(3) A szállítások fenntartása érdekében a 22. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások
helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás
jóváhagyását visszavonó határozat véglegessé válását vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó
a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését
megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel az 5. §-ban meghatározott
megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama,
a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett
megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmezőnek az így megkötött megállapodás
jóváhagyására irányuló, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését
megelőző nyolcadik napig kell elektronikus úton a Kincstár által rendszeresített elektronikus űrlapon benyújtania.

8. §		
A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat és a dokumentumokat a kiállításuktól számított
öt évig megőrizni.
9. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók részére szállítandó termékmennyiséget a megállapodásban
a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első
évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás
megkötésének tanítási évében az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma
(a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(2) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig
(a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját
követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való
ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik
teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április
utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.
(3) Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani, és legalább tanulónként egy,
a (4) bekezdésben meghatározott kísérő intézkedést kell végrehajtani. A tervezett kísérő intézkedést, annak
megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója)
a megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a Kincstár részére a Kincstár honlapján megadott
elektronikus levélcímen. Teljesítési időszakon belül legalább heti gyakorisággal és egész heteket lefedve kell
szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési
időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában legalább négy tanítási napot magában foglaló
hetek vehetőek figyelembe.
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(4) A kóstoltatás mint a program során alkalmazható kísérő intézkedés végrehajtása esetében az alábbi
követelményeket kell teljesíteni:
a)
a kóstoltatást alkalmanként legalább négy friss termék biztosítása mellett, tanulónként, gyümölcs- és
zöldségféleségenként a 2. mellékletben meghatározott mennyiségben kell végezni, valamint a termékeket
a megállapodásban részletezett, fogyasztásra kész állapotban kell a köznevelési intézmény részére átadni,
b)
a kóstoltatott termékek között nem szerepelhet az a termék, amely a program keretében az adott teljesítési
időszak során, az adott köznevelési intézményben támogatott termékként kiosztásra kerül,
c)
a kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez
szervezett tanulmányutak vagy a köznevelési intézmény által rendezett rendezvények, alkalmak keretében,
d)
a kóstoltatást ki kell egészíteni a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek átadásával, pozitív példák
bemutatásával,
e)
a kóstoltatás keretében a tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése
érdekében verseny, jutalomjáték szervezhető, pályázat írható ki.
10. §

(1) A kérelmezőnek a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú, a következő tanítási évre vonatkozó megállapodás,
valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét minden évben május 15. és június 15. között,
a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani a Kincstárhoz.
(2) A megállapodás vagy megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat
tartalmazza:
a)
a kérelmező vagy képviselőjének ügyfél-azonosító száma;
b)
kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe);
c)
a megállapodás, illetve a megállapodás-módosítás adatai;
d)
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
(3) A megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a megállapodás
vagy a módosított megállapodás egy példányát.
(4) A kérelmező a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyására – a 7. § (3) bekezdésében foglalt
eset kivételével – tanítási évenként egy kérelmet nyújthat be.
(5) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás hiányos,
vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, a Kincstár
hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Ha a megállapodás vagy a módosított megállapodás jóváhagyása iránti
kérelem nem tartalmazza az abban feltüntetett valamennyi megállapodást, módosított megállapodást, akkor
a hiányzó megállapodás, módosított megállapodás hiánypótlás keretében utólag már nem nyújtható be.
(6) A Kincstár a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek tárgyában minden
év augusztus 15-éig döntést hoz. A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor
a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanítási évre fenntartónként és a 9. §
(2) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, a módosított
megállapodás jóváhagyásáról, valamint az azokra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről
a fenntartót tájékoztatni.
(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodás, valamint módosított megállapodás alapján az egyes
teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban fenntartónként és
termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése
és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező intézményi létszámváltozásokat kiegyenlítse. A 20%-on felüli
átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében az 1. mellékletben az adott termékre meghatározott
bruttó támogatási mértéknek megfelelő összeg jogosulatlan támogatásnak minősül.

6. A támogatás igénylői
11. §

(1) A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,
a)
amelynek a programban történő részvételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előzetesen
jóváhagyta, és
b)
amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött, és
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott megállapodással.
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(2) Támogatást igényelhet az a 4. § (2) bekezdése szerinti kérelmező is, valamint a támogatás annak a 4. § (2) bekezdése
szerinti kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás
alatt áll, feltéve, ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék
12. §

(1) A program keretében – a Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott
ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 13. §, valamint a 3. melléklet szerinti
minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, 1. mellékletben
meghatározott termék lehet.
(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

13. §

(1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak
a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt
általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban
meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 3. mellékletben meghatározott méretűnek
kell lennie.
(2) A földi eper, a cseresznye, a sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele
a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagban csomagolt áruként kerül
szállításra.
(3) Ha a zöldség- és a gyümölcslé kettő vagy több gyümölcsből vagy zöldségből készül, akkor a legkisebb részarányú
gyümölcs vagy zöldség arányának el kell érnie az 5%-ot.
(4) Gyümölcslé esetében a cukor mennyiségének a cukortartalom mérésére szolgáló Brix-skálán meghatározott
legalább 10 Brix-fok értékűnek kell lennie.
(5) Ha a zöldség- és gyümölcslé nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a vonatkozó
termékmennyiségek után támogatás nem fizethető.

8. A támogatott termék kiosztása
14. §

(1) A tanulónként kiosztható termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket
kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek minősül. A kiosztott termékféléknek szállítási
időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő, 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
tanulók száma a tanuló távolléte folytán, vagy amiatt marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, mert
a tervezett létszámhoz viszonyítva kevesebb tanuló iratkozott be az 1–6. évfolyamokba, a ki nem osztható
mennyiség a 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a köznevelési intézmény döntésétől függően
a)
a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tanulók között a napi adag vagy a heti gyakoriság növelésével a hét
egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának
növelésével, vagy
b)
a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely nevelési-oktatási intézmény 7–8. évfolyamának tanulói számára
osztható ki.
(3) A köznevelési intézmény a kiosztással érintett tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti
összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak
összesítésével, a tanulók osztályának és évfolyamának feltüntetésével, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány
szerinti adatlap kitöltésével, hetente nyilvántartást vezet.
(4) A köznevelési intézmény selejtezési jegyzőkönyvet vezet azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben
történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a)
a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b)
a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c)
a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d)
a selejtezés oka,
e)
a jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének cégszerű aláírása.
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(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy
a termék minősége nem felel meg a 12. és 13. §-ban foglaltaknak, akkor a minőségi kifogást jegyzőkönyvben
rögzíti, és azt a szállító képviselőjével aláíratja, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadja.
A szállító együttműködik a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi
kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó értesíti a Kincstárt, és az értesítéshez mellékeli
a jegyzőkönyv másolatát.
(6) A köznevelési intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő
időpontban gondoskodik.

9. A támogatás forrása
15. §

(1) A program támogatására az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek,
a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 7. cikke alapján hozott bizottsági határozat szerinti
támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi
költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.
(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a következő tanítási évre rendelkezésre álló
támogatási keretről – a 18. § (1)–(3) bekezdése szerinti bontásban – minden év augusztus 5-éig értesíti a Kincstárt.

10. Visszaosztási eljárás
16. §

(1) Ha a megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanítási év
vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 15. § (2) bekezdése szerinti támogatási
keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 15. § (2) bekezdése szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és
a jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár
a megállapodás alapján az adott tanítási év vonatkozásában a szállítani kívánt termékek támogatási mértékének
a fenti arányszámmal történő csökkentésével – a jóváhagyható megállapodások alapján – a kérelmezőnként
igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 14. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók
9. § (1) bekezdése szerinti számát nem érinti.
(3) Ha a Kincstár a megállapodást az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a kérelmező
jogosult a szállítási időszak arányos csökkentésére.

11. A kifizetési kérelem
17. §

(1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban:
kifizetési kérelem) a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, az adott szállítási időszakban
kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap
utolsó napjáig kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 10. § (6) bekezdése
szerint a részére jóváhagyott, összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.
(2) A kifizetési kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:
a)
a kérelmezőnek vagy képviselőjének azonosító adatai, ügyfél-azonosító száma;
b)
kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe);
c)
a kérelem alapadatai:
ca)
a kérelemmel érintett szállítási időszak megnevezése,
cb)
a megjelölt időszakban kiosztott támogatott termékek teljes mennyisége,
cc)
a megjelölt időszakban kiosztott termékekre, a megvalósított kísérő intézkedésekre, az ajándékként
kiosztott munkafüzetek nyomtatási költségére igényelt támogatás összege forintban;
d)
a termékek adatai [termékenként a Magyarországról, illetve az Európai Unió más tagállamából származó
mennyiségek (adag)];
e)
az intézmények és fenntartóik adatai (név, cím, OM azonosító);
f)
a számlák adatai [sorszám, teljesítési dátum, bruttó érték, termék megnevezése, mennyisége (adag), tételek
bruttó értéke];
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g)

(3)

(4)

(5)

(6)

a kísérő intézkedések adatai (köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója,
megvalósítás dátuma, részt vevő tanulók száma, kóstóltatott termékfélék megnevezése, kiosztott
munkafüzetek darabszáma);
h)
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy
ha)
kijelenti, hogy a kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések
– különösen az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések
megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i
1370/2013/EU tanácsi rendelet, a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint az e rendelet – által előírt valamennyi
feltételt megismerte, és azoknak megfelel,
hb)
kijelenti, hogy a kérelem alapját képező megállapodás vagy megállapodásokban vállalt
kötelezettségeit teljesítette,
hc)
kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
hd)
hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a költségvetési törvény XIX. Uniós
fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában az irányító hatóság (a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, és
a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
A negyedik teljesítési időszakra vonatkozó kifizetési kérelemnek – a (2) bekezdésben meghatározottakon felül –
az alábbi adatokat kell tartalmaznia a teljes tanévre vonatkozóan:
a)
a megvalósított kísérő intézkedések megnevezése és száma,
b)
a kísérő intézkedések megvalósításába bevont intézmények és tanulók száma,
c)
a kísérő intézkedésekre fordított kiadások bruttó összege.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a)
a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra
szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy gyűjtőszámlát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított
adagok mennyiségét;
b)
a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések – ideértve a 18. § (3) bekezdése
szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezetője által
kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni
ba)
a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező nevét,
bb)
a részt vevő tanulók számát,
bc)
a megvalósítás időpontját,
bd)
a köznevelési intézmény OM azonosítóját,
be)
a kóstoltatott termékek felsorolását,
bf )
az átvett munkafüzetek darabszámát és
bg)
a megvalósított kísérő intézkedésnek a 9. § (4) bekezdésében felsorolt feltételeknek való
megfelelése bemutatását.
A számlát vagy gyűjtőszámlát a fenntartó részére kell kiállítani. Ha a köznevelési intézmény a gazdálkodását
önállóan végzi (önálló költségvetési szerv), és a megállapodásban, módosított megállapodásban rögzítésre került,
akkor a számlát vagy gyűjtőszámlát a köznevelési intézmény részére kell kiállítani.
A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtását megelőző tizedik napig a Kincstár által erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapon köteles értesíteni a Kincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói
jogok átadásáról és intézményi változásokról. Az egyes fenntartók kapcsán időszakonként és termékenként
jóváhagyott mennyiségeket érintő fenntartói és intézményi változásokat illetően a Kincstár módosítja a 10. §
(6) bekezdése szerinti döntését. A döntés módosítása során a kérelmező számára nem hagyható jóvá a 10. §
(6) bekezdése szerinti, a kérelmező részére korábban időszakonként és termékenként jóváhagyott összes
mennyiségen felüli mennyiség. Fenntartói jog átadása esetén a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti,
az új fenntartó által kiállított nyilatkozatot is be kell nyújtani a Kincstár részére.
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(7) Abban az esetben, ha a köznevelési intézmény vagy feladatellátási helye beolvad egy ugyanazon kérelmező által
termékekkel ellátott másik köznevelési intézménybe, és a két intézmény részére az érintett szállítási időszakokban
szállítani tervezett termékek köre és heti adagszáma eltérő, akkor a Kincstár a jogutód intézmény esetében
jóváhagyott megállapodás vagy megállapodás-módosítás szerinti termékeket és heti adagszámokat hagyja jóvá.
(8) A (6) bekezdés szerinti fenntartói nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
a köznevelési intézmény OM azonosítója;
b)
az új fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, OM azonosítója, képviselőjének neve);
c)
a korábbi fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, OM azonosítója, képviselőjének neve);
d)
a szállító azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma);
e)
az új fenntartó nyilatkozatát arról, hogy
ea)
az általa képviselt szervezet gyakorolja – az év/hónap/nap formátumban megadott időponttól –
a fenntartói jogokat a köznevelési intézmény esetében,
eb)
megismerte a korábbi fenntartó és a szállító között a köznevelési intézménybe járó gyermekek
programban támogatott termékekkel történő ellátása céljából kötött megállapodást vagy
megállapodás-módosítást,
ec)
a köznevelési intézmény a tanítási év során továbbra is részt kíván venni a programban
a megállapodásban vagy a megállapodás-módosításban megjelöltek szerint, valamint
ed)
a program végrehajtását szabályozó európai uniós és nemzeti jogszabályokban foglaltakat
megismerte.
(9) A Kincstár az egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszáma
alapján a 10. § (6) bekezdése szerinti döntését nem módosíthatja. A megállapodás megkötése és a teljesítési
időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozások kiegyenlítése érdekében a 10. § (7) bekezdésében és a 14. §
(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(10) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(11) A Kincstár a támogatás kifizetése iránt a kifizetési kérelem beérkezésének napját követő három hónapon belül
intézkedik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke
18. §

(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 12. és 13. §-ban foglaltaknak
megfelelő termék – 1. mellékletben meghatározott – egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely
tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás
összege legfeljebb bruttó kétszáz forint lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó – 1. mellékletben
meghatározott – támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor
a Kincstár az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó bruttó
támogatás mértékét arányosan csökkenti.
(2) A 9. § (4) bekezdése szerinti, a tanítási év során megvalósított kísérő intézkedés végrehajtása céljából igényelhető
támogatás összege tanulónként és alkalmanként bruttó hatvan forint, de tanulónként és tanítási évenként
legfeljebb bruttó kettőszáznegyven forint. A kísérő intézkedés végrehajtása céljából igényelt támogatás nem
vonatkozhat a kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő
tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására, vagy olyan termékek kóstoltatására, amelyek nem
fogyasztásra kész állapotban kerülnek a köznevelési intézmény részére átadásra.
(3) A 9. § (4) bekezdése szerinti kísérő intézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes,
a kérelmező által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, a miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhető támogatás összege
munkafüzetenként bruttó negyven forint. Egy kérelmező legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti,
1–6. évfolyamra járó tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet
támogatást.
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13. A programot népszerűsítő kommunikáció
19. §		
A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
12. cikkében és Mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a program teljes
időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és a programban részt vevő feladatellátási helye főbejáratánál
elhelyezze.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények
20. §

(1) A Kincstár az adott tanítási évben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott időszak után benyújtott megállapodás
vagy módosított megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodás vagy a módosított megállapodás alapján
megállapítható támogatás bruttó összegét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.
(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év tekintetében – ugyanazon év
benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a Kincstár a fenntartó
által – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül – a 10. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási
időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon
megkötött megállapodások esetén a 10. § (1) bekezdése szerinti, a Kincstárhoz korábban benyújtott kérelemben
szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

21. §

(1) A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező
és a fenntartó által kötött megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését
a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk
(3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz.
(2) A Kincstár ellenőrzést végez minden olyan kérelmezőnél, amelynél az előző tanítási évre vonatkozóan meg nem
felelést állapított meg.
(3) A Kincstár a szállítónál a 14. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések számába a (2) és (3) bekezdés szerinti ellenőrzések száma nem számítható be.
(5) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben,
valamint a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a 14. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántartások, valamint a kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes
vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést.
(6) A Kincstár a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor az 5. § (4) bekezdésében,
a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre
vonatkozó helyszíni ellenőrzés során az 5. § (4) bekezdésében, a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt
feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket,
fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását és a munkafüzetek kiosztását igazoló
dokumentumokat, valamint az egyéb, az e rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és
a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését jogosult
ellenőrizni.
(7) Ha a Kincstár az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező az e rendeletben, az 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a 2017/40/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt feltételeket, illetve a megállapodásban vállalt kötelezettségeit
nem teljesítette, akkor a Kincstár
a)
a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében elutasítja,
vagy
b)
elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.
(8) Ha a kérelmező által a 9. § (2) bekezdésében meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége
a kérelmezőnek felróható okból a Kincstár által az adott időszakra és az adott fenntartó kapcsán jóváhagyott
mennyiség kevesebb mint 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre eső bruttó támogatási összeget a Kincstár a le
nem szállított mennyiségre eső – 1. melléklet szerinti, egy adagra meghatározott bruttó támogatási összeg szerint
kiszámított – támogatás mértékével csökkenti.
(9) Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja,
hogy a kiszállított termék nem felel meg a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (7) bekezdés szerinti szankció
megállapításán felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett
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támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló végleges
határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és a Kincstárnak.
(10) Ha a tanítási év során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg
a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (9) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező
részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül, és a Kincstár a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
7. cikkének megfelelően a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező
programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.
22. §

(1) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 14. § (6) bekezdésében, valamint
a megállapodásban vállalt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor
a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott, támogatott termékek e rendelet
alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(2) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyakoriságú
kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás
megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított
ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 14. § (3) és
(4) bekezdése, valamint a 19. § szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott, támogatott
termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
(4) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek,
akkor az érintett köznevelési intézmény megállapodására vonatkozó, 10. § szerinti jóváhagyást a 9. §
(2) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési
időszakok vonatkozásában vissza kell vonni. A Kincstár a visszavonásról szóló határozatot annak véglegessé válását
követően az érintett fenntartó részére is megküldi.
(5) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges
feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról
és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és
a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)
60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított
jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a programban foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése
érdekében.
(6) Ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtését
előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés
fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, akkor az így megszerzett előny az (1) bekezdés szerinti
jogosulatlan támogatásnak minősül.

15. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
24. §		
Ez a rendelet
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések
megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi
rendelet,
b)
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,
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c)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej
oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet és
d)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej
oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről
és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i
2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
25. §		
Hatályát veszti az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 18/2019. (V. 10.) AM rendelethez
A támogatott termékek és a támogatás bruttó összege
A

C

D

E

F

A támogatás bruttó összege

1.

2.

B

Termék megnevezése

(Ft/adag)

Egy adagként kiosztandó mennyiség
I. időszak

II. időszak

III. időszak

IV. időszak

gyümölcs
egész

1 db

40

40

50

50

szeletelt

8 dkg

80

80

80

80

körte

1 db

75

75

80

80

2.3.

őszibarack

1 db

75

–

–

–

2.4.

nektarin

1 db

75

–

–

–

2.5.

szilva

4 db

50

–

–

–

2.6.

földi eper (adagonként csomagolt)

8 dkg

–

–

–

80

2.7.

cseresznye (adagonként csomagolt)

8 dkg

–

–

–

80

2.8.

zöldség- és gyümölcslé

2 dl

100

100

100

100

1 db

50

60

60

50

10 dkg

40

40

40

40

1 db

25

25

50

50

10 dkg

25

–

–

25

2.1.

alma

2.2.

3.

zöldség

3.1.

paradicsom

3.2.

sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

3.3.

étkezési paprika (tv vagy kápia)

3.4.

karalábé (adagonként csomagolt)
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2. melléklet a 18/2019. (V. 10.) AM rendelethez
A kóstoltatásban szereplő gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó mennyiségi követelmények
1. táblázat
1.

A

B

Termék

Adag/fő

2.

Körte

1/4 vagy 1/6 db

3.

Meggy

3 dkg

4.

Cseresznye

3 dkg

5.

Kajszibarack

2 db

6.

Őszibarack

1/4 vagy 1/6 db

7.

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

8.

Szilva

2 db

9.

Piros ribiszke

3 dkg

10.

Fekete ribiszke

3 dkg

11.

Málna

3 dkg

12.

Szeder

3 dkg

13.

Földi eper

3 dkg

14.

Csemegeszőlő

3 dkg

15.

Sárgadinnye

1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

16.

Görögdinnye

1 db (min. 3 kg)/30 fő

17.

Dió (héj nélkül)

3 dkg

18.

Mandula (héj nélkül)

3 dkg

2. táblázat
1.

A

B

Termék

Adag/fő

2.

Sárgarépa

3 dkg

3.

Zeller

3 dkg

4.

Hónapos retek

3 db

5.

Cékla

3 dkg

6.

Uborka

3 dkg

7.

Paradicsom

8.

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

9.

Saláta (fejes, jég)

10.

Karfiol

3 dkg

11.

Brokkoli

3 dkg

12.

Karalábé

1 db/8 fő

13.

Zöldborsó

1/2 vagy 1/4 db
tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db
1 fej/20 fő

3 dkg (szemes)
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3. melléklet a 18/2019. (V. 10.) AM rendelethez
A támogatott termékek méretére vonatkozó követelmények
1. táblázat
1.

A

B

Termék

Minimum méret

2.

alma

65 mm

3.

körte

60 mm

4.

őszibarack

73 mm

5.

nektarin

67 mm

6.

szilva

28 mm

2. táblázat
1.

A

B

Termék

Minimum méret

2.

étkezési paprika

40 mm

3.

paradicsom

47 mm

3. táblázat
A
A termékben található

B

C

A termékben található

A termékben található

élelmiszer-adalékanyag megnevezése

élelmiszer-adalékanyag mennyisége

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

3.

E 301

nátrium-aszkorbát

quantum satis

4.

E 302

kalcium-aszkorbát

quantum satis

5.

E 330

citromsav

quantum satis

6.

E 331

nátrium-citrátok

quantum satis

1.

élelmiszer-adalékanyag

2.

jele

7.

E 332

kálium-citrátok

quantum satis

8.

E 333

kalcium-citrátok

quantum satis
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A belügyminiszter 18/2019. (V. 10.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről
szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak
jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
2. §		
Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése elsősorban az érintett
fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a …./2019. (... ...) BM rendelethez
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1. melléklet a 18/2019. (V. 10.) BM rendelethez
A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

1

Áht.
azonosító

2

B

Címnév

C

D

AlcímJognév címcsop.

E

Jogcím név

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Ágazati célfeladatok

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

237778

Energiaracionalizálás

Az előirányzat a belügyminiszter
(a továbbiakban: miniszter)
irányítása alá tartozó költségvetési
szervek energia-racionalizálási
rendszerének támogatására,
valamint európai uniós forrásból
megvalósuló épületenergetikai
fejlesztéseinek előkészítéséhez
szükséges kiadások
finanszírozására szolgál.

A miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek

Az előirányzatból
pályázat útján
– támogatói okirat
alapján –
visszatérítendő
költségvetési
támogatás
nyújtható.

5

374417

Szigetközi vízpótló rendszer
üzemeltetése

Az előirányzat célja forrás
biztosítása az 1995. április 19-én
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között aláírt, az egyes
ideiglenes műszaki intézkedésekről
és vízhozamokról a Dunában és
a Mosoni-Dunában című kétoldalú
Megállapodás 4. cikkében
meghatározott közös szigetközi
környezeti monitoring és adatcsere
működtetéséhez, amely megfelelő
információt szolgáltat a környezeti
hatások vonatkozásában
a kétoldalú tárgyalásokhoz.

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
a vízügyi
igazgatóságok

6

256501

Víz-, környezeti és
természeti katasztrófa
kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési
szervek, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek
kirendelése alapján a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek
megbízásából eljáró

Központi
költségvetési
szervek,
vízitársulatok,
a hivatásos
katasztrófavédelmi
szervek

Igen

Egy összegben
közvetlen
kifizetéssel.

A támogatói
okirat hatálybalépésétől
számított
legfeljebb
hat év
a visszatérítendő
támogatás
tekintetében.
A fel nem
használt
támogatás
tekintetében
a támogatói
okiratban
meghatározottak
szerint.

–

–

–

–

Az előirányzat
Igen
terhére jogszabály,
vagy – pályázati
rendszeren kívül,
támogatási
kérelemre hozott –
egyedi döntés
alapján támogatói
okirattal
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Egy összegben
vagy
részletekben
közvetlen
kifizetéssel, vagy
előirányzatátcsoportosítással.

A támogatói
okiratban
meghatározottak
szerint.

A támogatói
okiratban
biztosíték
köthető ki
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján, a
költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig.

–

–

–

Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
– támogatói okirat
alapján –
költségvetési

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki,

–

–

–

Igen

–
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4

229825

Közrendvédelmi bírság

megbízásából eljáró támogatás
önkormányzati
nyújtható.
tűzoltóságok,
önkéntes tűzoltó
egyesületek és
önkéntes
mentőszervezetek.

Az előirányzaton a – központi
költségvetést megillető –
közrendvédelmi bírság címen
befolyt bevételnek a Magyar
Államkincstár felé történő
továbbutalása történik.

Magyar
Államkincstár

–
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7

önkormányzati tűzoltóságok,
valamint az önkéntes tűzoltó
egyesületek és önkéntes
mentőszervezetek, valamint
a védelmi feladatokat ellátó
vízitársulatok által víz-, környezeti
és természeti katasztrófa
kárelhárítás esetén végzett
védekezési, helyreállítási
feladatokkal össze
függő többletkiadásokra, a
jégvédekezéssel összefüggő
feladatokra, ideértve a vízügyi
igazgatási szervek jégtörő
hajóparkjának üzemeltetéséről
szóló BM utasítás szerinti
védekezési feladatokat, valamint
a jégtörőflotta felújításának
költségeit, külön kormánydöntés
alapján preventív feladatok
elvégzésére;
2. az állam kártalanítási
kötelezettsége költségeinek
biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő,
így különösen a személyi
juttatásokkal, a munkaadókat
terhelő járulékokkal, a dologi
kiadásokkal, a veszélyhelyzet
felszámolásához szükséges
eszközök beszerzésével, valamint
a károsodott és elhasznált védelmi
eszközök visszapótlásával
kapcsolatos egyéb felhalmozási
kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami
vízügyi szerveknél és
vízitársulatoknál történő
közfoglalkoztatási programok saját
erő költségeire.
Az előirányzatból nyújtott
támogatást az irányító vagy
a középirányító szerv
a védekezésben részt vevő
irányított költségvetési szervek,
továbbá a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban:
BM OKF) az önkormányzati
tűzoltóságok az önkéntes tűzoltó
egyesületek és mentőszervezetek
részére továbbadhatja.

a miniszter
irányítása
alatt álló
központi
költségvetési
szerv
kivételével.

–

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

–

–

–

–

–

2759

Tűzvédelmi bírság és a
biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulása

Az előirányzat célja a kötelezettek
által a tűz elleni védekezésről,
a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény alapján tévesen
befizetett tűzvédelmi bírság és
a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulásának
pénzügytechnikai rendezése.
Az előirányzaton a tűzvédelmi
bírsághoz és a tűzvédelmi
hozzájárulásokhoz kapcsolódó
befizetések pénzügytechnikai
kezelése történik.

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vagy
az egyes biztosító
társaságok

–

–

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

–

–

–

–

–

9

372128

Központi közigazgatási
irattárazással kapcsolatos
szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi
közigazgatási szervek iratanyaga
hosszú távú megőrzésével és
tárolásával kapcsolatos
feladatellátáshoz szükséges
kiadások finanszírozására szolgál.

A közfeladatot ellátó
szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről
szóló
335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet
szerint kijelölt
központi szolgáltató

–

–

Egy összegben
vagy
részletekben,
közszolgáltatási
szerződés
alapján.

–

–

–

–

–

10

347762

Kormányzati
infokommunikációs
szolgáltatások

Az előirányzat célja, hogy
a jogszabályokban
közszolgáltatásként meghatározott
informatikai szolgáltatások
ellátásának finanszírozása
biztosított legyen. Az előirányzat
célja különösen
a) az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény és
végrehajtási rendeletei szerinti
szolgáltatások,
b) a kormányzati célú
hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendeletben meghatározott
közszolgáltatások,
c) a központosított informatikai
és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
meghatározott
közszolgáltatások,
d) az egyes, az elektronikus
ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.)
Korm. rendelet által központi
szolgáltatóként kijelölt
szervezetek által nyújtott
közszolgáltatások,

1. A jogszabályban
kijelölt kormányzati
célú hírközlési
szolgáltatók, illetve
központi
szolgáltatók:
a) NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.,
b) Pro-M
Professzionális
Mobilrádió Zrt.,
c) IdomSoft
Informatikai Zrt.,
d) Magyar
Posta Zrt.,
e) Lechner
Tudásközpont
Területi,
Építészeti és
Informatikai
Nonprofit Kft.,
f) közszolgáltatások
nyújtásával
megbízott más
gazdasági
társaságok.
2. Központi
költségvetési
szervek.

–

–

A rendelkezésre
bocsátás a G:10
mező 1. pontja
szerinti
esetekben
teljesítésarányosan,
közvetlen
kifizetéssel egy
összegben vagy
részletekben,
egyszeri vagy
többszöri előleg
folyósítás mellett
utólagos
elszámolással
vagy tényköltség
alapján utólagos
kifizetéssel
történik a
közszolgáltatási
szerződés,
szolgáltatási
szerződés vagy
egyéb polgári jogi
szerződés
keretében.
A rendelkezésre
bocsátás a G:10
mező 2. pontja
szerinti esetben
előirányzatátcsoportosítással történhet.

–

–

–

–
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229814

2760

8

Az előirányzat
terhére
előirányzatátcsoportosítás
hajtható végre.
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e) az állami foglalkoztatási szerv,
a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról szóló
320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet alapján nyújtott
közszolgáltatások,
f) az önkormányzati
ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben
meghatározott
közszolgáltatások,
g) a Kormányzati Adat
központ működéséről szóló
467/2017. (XII. 28.)
Korm. rendeletben
meghatározott
közszolgáltatások,
h) a helyi közszolgáltatás
információs rendszerről szóló
73/2018. (IV. 20.)
Korm. rendelet rendeletben
meghatározott
közszolgáltatások,
i) az okos város központi
platformszolgáltatás
létrehozásáról és
működtetéséről szóló
252/2018. (XII. 17.)
Korm. rendeletben
meghatározott
közszolgáltatások,
j) a központosított informatikai
és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat egyedi
szolgáltatási megállapodás
útján igénybe vevő
szervezetekről, valamint
a központi szolgáltató által
üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről
szóló 7/2013. (II. 26.)
NFM rendeletben
meghatározott
közszolgáltatások,
k) egyéb, az elektronikus
ügyintézéssel és a
kormányzati és közigazgatási
informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának
biztosításával kapcsolatos
közszolgáltatások és
informatikai rendszerek
fejlesztési és üzemeltetési
feladatai
ellátásának finanszírozása.

2761

2762

Az előirányzat a Kormány döntése
alapján egyéb, a miniszter feladat
és hatáskörébe utalt központosított
kormányzati és közigazgatási
infokommunikációval összefüggő
feladatok biztosítására is
felhasználható.
11

12

374917

370140

A kormányzati hálózatok
konszolidációja,
kapacitásainak,
teljesítményének növelése
és intézmények hálózati
hozzáféréseinek,
kapcsolatainak fejlesztése
című európai uniós projekt
hazai kiegészítő
támogatásának biztosítása

Gazdasági társaságok által
ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
– támogatási
szerződés alapján
– költségvetési
támogatás
nyújtható.

A kormányzati célú hálózatok
további konszolidációja és
kiterjesztése érdekében, a GINOP
2014–2020 kapcsolódó
fejlesztéseivel összhangban,
szükséges a megindított
fejlesztések teljes körű befejezése
érdekében, amennyiben
a feladatok elvégzéséhez
szükséges az előirányzat terhére
előirányzat-átcsoportosítás
hajtható végre az érintett fejezet
vonatkozó fejezeti kezelésű
előirányzata javára.

Az érintett fejezeti
kezelésű
előirányzat.

Az előirányzat
terhére
előirányzatátcsoportosítás
hajtható végre az
érintett fejezeti
kezelésű
előirányzat javára.

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat.
Az előirányzat az elszámolások
lezárását követően a
visszafizetésre került, fel nem
használt támogatásokkal
kapcsolatos pénzügytechnikai
feladatok ellátását szolgálja.

Központi
Maradványelszámolási Alap

–

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben.

–

A támogatási
szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–

–

Egy összegben
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

-

–

Egy összegben.

–

–

–

–
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A kormányzati célú hálózatok
NISZ Nemzeti
további konszolidációja és
Infokommunikációs
kiterjesztése érdekében,
Szolgáltató Zrt.
a GINOP 2014–2020 kapcsolódó
fejlesztéseivel összhangban,
szükséges a megindított
fejlesztések teljes körű befejezése,
illetve új végpontok bekötése, így
jelen előirányzat célja a hazai
kiegészítő támogatás biztosítása.
A támogatás a konzorciumi
szerződés alapján a konzorciumi
partnerek részére továbbadható
a Kedvezményezett útján.

Alapítványok és társadalmi
önszerveződések támogatása
Társadalmi
önszerveződések
támogatása

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

251212

Országos
Polgárőr
Szövetség

Az előirányzat az Országos
Országos Polgárőr
Polgárőr Szövetség
Szövetség
alapszabályában meghatározott
feladatához kapcsolódó arányos
működési költségeire használható
fel, amely támogatást az Országos
Polgárőr Szövetség nyilvántartott
tagjai részére továbbadhatja.

Az előirányzat
Igen
terhére támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
– támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Az előirányzat
felhasználása a
polgárőrségről és
a polgárőri
tevékenység
szabályairól szóló
2011. évi
CLXV. törvény
felhatalmazása
alapján kiadott,
a költségvetési
támogatás
elosztásának
részletes
szabályaira
vonatkozó
miniszteri rendelet
alapján történik.

Részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

–

A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–

16

029054

Önkéntes
tűzoltó
egyesületek
és mentőszervezetek
támogatása

Az előirányzat felhasználása
költségvetési támogatás nyújtása
útján történik.
Az előirányzat
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek
és mentőszervezetek feladataihoz
kapcsolódó működési és
felhalmozási költségek
finanszírozására,
2. műszaki-technikai és
informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és
mentőszervezetek tagjainak
oktatására használható fel.

A BM OKF és
Igen
az irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek részére
egyoldalú
jognyilatkozattal
átcsoportosított
előirányzatból
a költségvetési
támogatás
pályázat útján vagy
kérelem alapján
egyedi döntéssel,
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés
keretében kerül
rendelkezésrebocsátásra
a végső
kifizetésben
részesülők
részére.

Egy összegben
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

BM OKF és
az irányítása alá
tartozó költségvetési
szervek
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2763

302980

Társadalmi
szervezetek,
alapítványok
támogatása

a) Nemzedékek
Biztonságáért
Alapítvány;
b) Magyar Polgári
Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó
Szövetség;
d) Önkéntes
Tűzoltóságok
Országos
Szövetsége;
e) Létesítményi
Tűzoltóságok
Országos
Szövetsége;
f) Települési
Önkormányzatok
Országos
Szövetsége;
fa) Magyar
Önkormányzatok
Szövetsége;
fb) Megyei
Önkormányzatok
Országos
Szövetsége;
fc) Kisvárosi
Önkormányzatok
Országos
Érdekszövetsége;
fd) Magyar
Faluszövetség;
fe) Községek,
Kistelepülések és
Kistérségek
Országos
Önkormányzati
Szövetsége;
ff) Budapesti
Önkormányzatok
Szövetsége;
fg) Megyei Jogú
Városok
Szövetsége;
g) Rádiós
Segélyhívó és
Infokommunikációs
Országos Egyesület;
h) Magyar
Rendészeti
Sportszövetség;
i) Szertelen-kék
Alapítvány

Az előirányzat
terhére támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
– támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen,
kivéve
a G:17
mező
g) pont
szerinti
kedvezményezett
esetében.

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

–

A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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1. Az előirányzat a Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvány
támogatására
29,0 millió forint összegig
használható fel.
A költségvetési támogatás célja
a belügyi és rendvédelmi szervek
dolgozói, valamint a belügyi
nyugdíjasok, a szolgálati
járandóságban részesülők és azok
családtagjai részére szervezett,
az alapítói okirat céljaihoz igazodó
különböző szakmai,
egészségmegőrző, sport- és
kulturális programok,
rendezvények, táborok
támogatása.
2. Az előirányzat a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség támogatására
10,0 millió forint összegig
használható fel, amely támogatást
a Magyar Polgári Védelmi
Szövetség nyilvántartott tagjai
részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás
a lakosság, az ifjúság, a polgári
védelmi szervezetek, valamint
a polgármestert segítők és
közbiztonsági referensek
folyamatos felkészítésére,
a „Polgári védelmi mozgalom
dinamizálása” projekt időarányos
végrehajtására, továbbá
a szervezet BM OKF főigazgatója
által jóváhagyott éves
munkatervében meghatározott
feladatokhoz, az állampolgárok
élet- és vagyonbiztonságának
védelméhez való hozzájárulás
céljára használható fel.
3. Az előirányzat a Magyar
Tűzoltó Szövetség és megyei
szervezetei támogatására
50,0 millió forint összegig
használható fel, amely támogatást
a Magyar Tűzoltó Szövetség
nyilvántartott tagjai részére
továbbadhatja.
A költségvetési támogatás,
a Magyar Tűzoltó Szövetség és
megyei szervezetei alapító
okiratában, a BM OKF főigazgatója
által jóváhagyott éves
munkatervében meghatározott
feladataira, és az általuk szervezett
rendezvények megvalósítására
fordítható.

2764
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4. Az előirányzat az Önkéntes
Tűzoltóságok Országos
Szövetségének és
a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetségének
támogatására 10,0 millió forint
összegig használható fel, amelyet
az Önkéntes Tűzoltóságok
Országos Szövetség és
a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetség nyilvántartott
tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás célja
a két szövetségnek a BM OKF
főigazgatója által jóváhagyott éves
munkatervében meghatározott
feladatok, és az általuk szervezett
rendezvények megvalósításának
támogatása, továbbá az egyéb
feladataik végrehajtásának
elősegítése.
5. Az előirányzat a Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetsége, a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége,
a Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége,
a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetsége,
a Magyar Faluszövetség,
a Községek, Kistelepülések és
Kistérségek Országos
Önkormányzati Szövetsége,
Budapesti Önkormányzatok
Szövetsége és a Megyei Jogú
Városok Szövetsége együttes
támogatására 9,0 millió forint
összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja
más nemzetek kedvező
tapasztalatainak megismerése,
átvétele, a nemzetközi kapcsolatok
elmélyítése, továbbá a Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetsége tevékenységével
összefüggő díjak támogatása.
6. Az előirányzat a Rádiós
Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
támogatására 35,0 millió forint
összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a
Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos
Egyesület alapszabályában
meghatározott közfeladatok
ellátása, különös tekintettel
a dunai, tiszai és balatoni
információs és segélyhívó

2765

2766

rendszerek állami feladatként
jelentkező működtetésére,
karbantartására és
korszerűsítésére, továbbá új
rendszerek kialakítása,
üzemeltetési költségeinek
finanszírozása.
7. Az előirányzat a Magyar
Rendészeti Sportszövetség
támogatására 24,0 millió forint
összegig használható fel, amelyet
a Magyar Rendészeti
Sportszövetség továbbadhat
a nyilvántartott tagjainak.
A költségvetési támogatás célja
az alapszabályban meghatározott
feladatok végrehajtásának
elősegítése, ezen belül
a nemzetközi és hazai versenyek
szervezésére,
a sporteseményeken történő
részvétellel kapcsolatos
kiadásokra, továbbá az európai és
nemzetközi rendőr
sportszövetségben való tagság
tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
8. Az előirányzat a Szertelen-kék
Alapítvány támogatására 5,0 millió
forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja
a Szertelen-kék Alapítvány alapító
okiratában meghatározott feladatok
megvalósulásának elősegítése.
371995

Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai
Kamara egyes
feladatainak
támogatása

Az előirányzatból a Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara
részesülhet támogatásban
az egyes feladatainak ellátása
érdekében.
A támogatást a Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara
a megyei szervezetei részére
továbbadhatja.

Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara

Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
– támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben.

–

A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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372084

Demokratikus
Helyi
Közigazgatás
Fejlesztéséért
Alapítvány
feladatainak
támogatása

Az előirányzatból támogatás
nyújtható a helyi önkormányzatok
nemzetközi kapcsolatainak
bővítése és a nemzetközi
„jó gyakorlatok” átültetése
érdekében, valamint
a Demokratikus Helyi
Közigazgatás Fejlesztéséért
Alapítvány működésének
támogatása érdekében.

Demokratikus Helyi
Közigazgatás
Fejlesztéséért
Alapítvány

Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
– támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben.

–

A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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368395

Önkormányzati tűzoltóságok
Az előirányzat felhasználása
eszközfejlesztésének támogatása költségvetési támogatás nyújtása
útján történik.
Az előirányzat az önkormányzati
tűzoltóságok
1. védőeszközeinek és tűzoltótechnikai és infokommunikációs
eszközeinek fejlesztésére, valamint
2. tűzoltó gépjárműveinek és
tűzoltó technikai eszközeinek
felújítására
használható fel.

BM OKF és
az irányítása alá
tartozó költségvetési
szervek

A BM OKF és
Igen
az irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek részére
egyoldalú
jognyilatkozattal
átcsoportosított
előirányzatból
a költségvetési
támogatás
pályázat útján vagy
kérelem alapján
egyedi döntéssel,
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés
keretében kerül
rendelkezésre
bocsátásra
a végső
kifizetésben
részesülők
részére.

Egy összegben
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

21

368406

Önkormányzati tűzoltóságok
bérrendezésének támogatása

Az előirányzat felhasználása
költségvetési támogatás nyújtása
útján történik.
Az előirányzat az önkormányzati
tűzoltóságok a kötelező legkisebb
munkabérre (minimálbér) és
a garantált bérminimumra történő
bérkiegészítésére használható fel.

BM OKF és
az irányítása alá
tartozó költségvetési
szervek

A BM OKF és
Igen
az irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek részére
egyoldalú
jognyilatkozattal
átcsoportosított
előirányzatból
a költségvetési
támogatás kérelem
alapján egyedi
döntéssel,
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés
keretében kerül
rendelkezésre
bocsátásra
a végső
kifizetésben
részesülők
részére.

Egy összegben
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

22

232061

Önkormányzati tűzoltóságok
normatív támogatása

Az előirányzat célja
az önkormányzati tűzoltóságok
fenntartásával, működésével és
fejlesztésével kapcsolatos
költségek fedezetének biztosítása
az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati
tűzoltóságok

A támogatás
felhasználása
a központi
költségvetésről
szóló törvény és
az önkormányzati
és létesítményi
tűzoltóságokra,
valamint
a hivatásos
tűzoltóság,
önkormányzati

Az előirányzat
felhasználása
a BM OKF
kezdeményezése
alapján történik,
részletekben,
időarányosan
közvetlen
kifizetéssel.
Az előirányzatból
támogatott
önkormányzati

–

A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–

–
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2767

tűzoltóság
az éves
támogatás
összegéből
legalább
6,0 millió forintot
az átvállalt
feladathoz
kapcsolódó
működési,
üzemeltetési,
fenntartási,
fejlesztési
feltételek
biztosítására
köteles fordítani.

Az előirányzat
beruházási,
felújítási célokra
kizárólag abban
az esetben
fordítható, ha a
fenntartáshoz és
működéshez
kapcsolódó
kiadások fedezete
a normatív
támogatás terhére
teljes mértékben
biztosított.
270756

Duna Művész Együttesek
támogatása

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat.
Az előirányzat az elszámolások
lezárását követően a
visszafizetésre került, fel nem
használt támogatásokkal
kapcsolatos pénzügytechnikai
feladatok ellátását szolgálja.

Központi
Maradványelszámolási Alap

24

358484

Hivatásos életpályával
összefüggő kiadások

Az előirányzat célja, hogy
a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 158. §
(1) bekezdése alapján a hivatásos
állomány tagja az előző évi egyéni
teljesítményértékelésének
eredményétől függően, a
szervezeti egység számára,
a szervezeti teljesítményértékelés
eredménye alapján a személyi
juttatás előirányzaton belül
biztosított költségvetési keret
terhére évente két alkalommal,
április és szeptember hónapban
egyenlő mértékű
teljesítményjuttatásban
részesíthető legyen.

A miniszter
irányítása alá tartozó
rendvédelmi
feladatokat ellátó
költségvetési
szervek

–

Az előirányzat
terhére kérelem
alapján meghozott
egyedi döntéssel
– egyoldalú
jognyilatkozattal –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

–

Igen

Egy összegben.

–

–

–

–

–

Egy összegben
vagy
részletekben,
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–
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2768

tűzoltóság és
önkéntes tűzoltó
egyesület
fenntartásához
való
hozzájárulásra
vonatkozó
szabályokról szóló
kormányrendelet
alapján történik.

359706

Hivatásos állomány
túlszolgálatának pénzbeli
megváltásával összefüggő
kiadások

Az előirányzat a miniszter
irányítása alá tartozó rendvédelmi
szerveknél foglalkoztatott
hivatásos állomány tagjai részére
elrendelt túlszolgálat
ellentételezésének
finanszírozására szolgál.
A Hszt. 350. § (4) bekezdése
alapján
– a főszabálytól eltérően –
2019. december 31-ig
a túlszolgálat ellentételezéseként
a hivatásos állomány tagját
– az állományilletékes és annál
magasabb parancsnok
kivételével – választása alapján
szabadidő vagy díjazás illeti meg.
A túlszolgálatért annak
időtartamával megegyező, ha
pedig a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti
napon teljesítették, a túlszolgálat
kétszeresének megfelelő
szabadidő vagy díjazás jár.
A túlszolgálatért díjazásként annak
idejére távolléti díj jár, amelyet
legkésőbb a tárgyhónapot követő
második hónapban kell kifizetni.

A miniszter
irányítása alá tartozó
rendvédelmi
feladatokat ellátó
költségvetési
szervek

Az előirányzat
terhére kérelem
alapján meghozott
egyedi döntéssel
– egyoldalú
jognyilatkozattal –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben,
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

26

359717

Hivatásos állomány új társasági
Az előirányzat eredeti
egyenruházatának bevezetésével előirányzattal nem rendelkező
összefüggő kiadások
előirányzat.
Az előirányzat a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek
hivatásos szolgálati jogviszonyban
álló állományának új, egységes és
korszerű társasági egyenruházattal
történő ellátását szolgálja, amely
biztosítja az állomány egységes,
méltó megjelenését.

A miniszter
irányítása alá tartozó
rendvédelmi
feladatokat ellátó
költségvetési
szervek

Az előirányzat
terhére kérelem
alapján meghozott
egyedi döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

–

–

–

–

–

27

359840

Hivatásos állomány
szolgálatteljesítéssel összefüggő
egészségügyi alkalmatlanná
válásával kapcsolatos
életjáradéka

A rendvédelmi
feladatokat ellátó
költségvetési
szervek, valamint
a Honvédelmi
Minisztérium

Az előirányzat
terhére kérelem
alapján meghozott
egyedi döntéssel
– egyoldalú
jognyilatkozattal –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben,
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

Az előirányzat a Hszt.
82/A-82/K. §-a szerinti rendvédelmi
egészségkárosodási kereset
kiegészítés és rendvédelmi
egészségkárosodási járadék,
valamint a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény
68/A–68/J. §-a szerinti honvédelmi
egészségkárosodási kereset
kiegészítés és honvédelmi
egészségkárosodási járadék
biztosításának finanszírozására
szolgál, megosztva.
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2769

359851

Hivatásos állomány lakhatási
feltételeinek javítása

Az előirányzat a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek
hivatásos szolgálati jogviszonyban
álló tagjai által igénybe vehető
lakáscélú munkáltatói kölcsön
támogatásban részesülők körének
kiszélesítésére, valamint
a vonatkozó jogszabályoknak vagy
közjogi szervezetszabályozó
eszközöknek megfelelően
benyújtott kölcsönkérelmek teljes
összegének biztosításához
szükséges kiadások
finanszírozására szolgál.

A miniszter
irányítása alá tartozó
rendvédelmi
feladatokat ellátó
költségvetési
szervek, valamint az
Országgyűlési
Őrség és az
Információs Hivatal

Az előirányzat
terhére kérelem
alapján meghozott
egyedi döntéssel
– egyoldalú
jognyilatkozattal –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

Egy összegben
vagy
részletekben,
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

29

342684

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar
Rendvédelmi Kar működésének
és szakmai köztestületi
tevékenységének biztosítása,
valamint alapszabályban foglalt
egyéb feladatai ellátásának
támogatása.

a) Magyar
Rendvédelmi Kar
b) a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek

Az előirányzat
terhére kérelem
alapján meghozott
egyedi döntéssel
– támogatói okirat
vagy egyoldalú
jognyilatkozat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen

A G:29 mező
a) pontja szerinti
kedvezményezett
esetében
részletekben
közvetlen
kifizetéssel,
a G:29 mező
b) pontja szerinti
szervek
esetében, ha
a költségvetési
támogatás
hatékony
felhasználása
céljából
szükséges,
a költségvetési
támogatás
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szerv részére
történő
előirányzatátcsoportosítással történik.

–

A G:29 mező
a) pontja
szerinti
kedvezményezett
esetében
a támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–

2770

28
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342695

A Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégia feladatrendszerének
támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiában
rögzített feladatrendszer
megvalósítási folyamatának
beindítása és támogatása,
valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat a bűnmegelőzési,
büntetőpolitikai
hatékonyságvizsgálatok
készíttetésével, a bűnmegelőzés
hazai és nemzetközi
gyakorlatainak megismerésével és
terjesztésével – így különösen
hazai és nemzetközi
rendezvények, képzések,
továbbképzések szervezése
belföldön és külföldön, publikációk,
kiadványok, kommunikációs célú
médiatartalom elkészíttetése,
honlap üzemeltetése –, lakossági
felmérések, lakossági fórumok,
pályázatok, kutatások,
tanulmányok, képzési és oktatási
anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével,
megvalósíttatásával, már bevált
bűnmegelőzési gyakorlatok
utánkövetésével,
továbbfejlesztésével, terjesztésével
kapcsolatos kiadásokra, valamint
bűnmegelőzéssel kapcsolatos
pályázati vagy egyedi támogatások
nyújtására, továbbá a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiáról
(2013–2023) szóló
1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia
2016–2017. évre szóló intézkedési
tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.)
Korm. határozatban, valamint a
Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégiával összefüggésben
egyes kormányhatározatok
módosításáról, valamint a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia
2018–2019. évekre szóló
intézkedési tervéről szóló
1838/2017. (XI. 9.)
Korm. határozatban meghatározott
feladatok ellátására kerül
felhasználásra.

a) BM Igazgatása

b) központi
költségvetési szerv,
c) társadalmi
szervezetek,
d) gazdasági
társaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,
g) polgári jogi
társaság,
h) helyi
önkormányzat,
valamint a helyi
önkormányzatok
által irányított
költségvetési
szervek,
i) nemzetiségi
önkormányzatok és
az általuk irányított
költségvetési
szervek,
j) bevett egyház,
belső egyházi jogi
személy
k) települési
önkormányzati
szövetség,
l) helyi
önkormányzatok
társulása és az
általuk irányított
költségvetési
szervek,
m) nemzetközi
szervezetek.

–

Az előirányzat
Igen
terhére, kérelemre,
vagy pályázatra
– támogatói okirat,
költségvetési
megállapodás,
vagy egyoldalú
jognyilatkozat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

–

A forrás
biztosítása
előirányzatátcsoportosítás
útján történik.

–

–

–

–

–

A G:30 mező
b) pontja szerinti
szervek esetében
az előirányzat
terhére a feladatmegvalósításban
közreműködő
központi
költségvetési
szerv javára
előirányzatátcsoportosítással történik
a támogatás,
forrás biztosítása
előirányzatátcsoportosításról szóló
megállapodás
megkötése,
vagy előirányzatátcsoportosításról szóló
egyoldalú
jognyilatkozat
kibocsátása.
A G:30 mező
c)–m) pontja
szerinti
kedvezményezett
ek esetében egy
összegben vagy
részletekben
történő közvetlen
kifizetés.
Az előirányzat
felhasználása
visszterhes
polgári jogi
szerződés
megkötésével is
történhet.

–

A G:30 mező
c)–m) pontja
szerinti
kedvezményezettek
esetében
a támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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359339

A Víz Keretirányelv
végrehajtásához szükséges
intézkedési program

Az előirányzat felhasználható
a Magyarország felülvizsgált,
2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási
tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.)
Korm. határozattal kihirdetett
„Magyarország felülvizsgált,
2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási
terve” a BM vízügyi, vízvédelmi
szakterületéhez tartozó intézkedési
programjának végrehajtására,
ezzel a 2000/60/EK
Víz Keretirányelv előírásainak
teljesítésére.

a) költségvetési
szervek,
b) társadalmi
szervezetek,
c) alapítvány
d) köztestület,
e) polgári jogi
társaság,
f) helyi, települési
önkormányzat, vagy
települési
önkormányzati
szövetség, társulás

32

281912

Regionális víziközmű rendszerek
állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez
szükséges önerő

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat. A költségvetési
maradvány befizetése a Központi
Maradványelszámolási Alap
előirányzat javára történik meg.

Központi
Maradványelszámolási Alap

–

–

Egy összegben.

–

–

–

–

–

33

031721

Balatoni regionális víziközműhálózat fejlesztése

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat. A költségvetési
maradvány befizetése a Központi
Maradványelszámolási Alap
előirányzat javára történik meg.

Központi
Maradványelszámolási Alap

–

–

Egy összegben.

–

–

–

–

–

34

256489

Ivóvíz-minőség javító program

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat. A költségvetési
maradvány befizetése a Központi
Maradványelszámolási Alap
előirányzat javára történik meg.

Központi
Maradványelszámolási Alap

–

–

Egy összegben.

–

–

–

–

–

35

279289

Őrbottyán és térsége csatornaés szennyvízelvezetési rendszer
kiépítése

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat. A költségvetési
maradvány befizetése a Központi
Maradványelszámolási Alap
előirányzat javára történik meg.

Központi
Maradványelszámolási Alap

–

–

Egy összegben.

–

–

–

–

–

36

352228

Integrációs támogatás elismert
menekültek, oltalmazottak
részére

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat. A költségvetési
maradvány befizetése a Központi
Maradványelszámolási Alap
előirányzat javára történik meg.

Központi
Maradványelszámolási Alap

–

–

Egy összegben.

–

–

–

–

–

Az előirányzat
Igen
terhére kérelemre
vagy pályázat útján
egyedi döntéssel
– támogatói okirat
vagy egyoldalú
jognyilatkozat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.

A G:31 mező
a) pont szerinti
szervek esetében
az előirányzat
terhére a feladatmegvalósításban
közreműködő
központi
költségvetési
szerv javára egy
összegben vagy
részletekben
előirányzatátcsoportosítást
lehet
végrehajtani.
A G:31 mező
b)–f) pontja
szerinti
esetekben egy
összegben vagy
részletekben
történő
közvetlen
kifizetés.

A G:31 mező
b)–f) pontja
szerinti
kedvezménye
zettek
esetében
a támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
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31

232698

Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat.
Az előirányzat fedezetet biztosít
a 2010. október 4-én történt
vörösiszap-kiömlés védekezési és
helyreállítási költségeire.
Az előirányzat fedezetet nyújt
továbbá a katasztrófaelhárítás
során felmerülő költségekre és
károkra, valamint a peres ügyek
során felmerült kifizetésekre.
A költségvetési maradvány
felhasználása a
kötelezettségvállalások jogosultjai
részére történő kifizetéssel valósul
meg.

38

333240

Technikai azonosító maradvány
rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány
rendezésének technikai
lebonyolítása.

Európai Uniós Fejlesztési
Programok

39
40

284756

Európai Uniós és
nemzetközi
projektek/programok
megvalósításához
kapcsolódó kiadások

–
A miniszter szakmai felelősségi
körébe tartozó európai uniós vagy
nemzetközi forrásból támogatott
projektek
– beleértve az Európai Unió által
közvetlenül társfinanszírozott
projekteket is –, támogatási
programok, konstrukciók
megvalósításához,
előkészítéséhez, pályáztatáshoz,
illetve európai uniós vagy
nemzetközi stratégiákban
megfogalmazott elvárásokhoz
történő alkalmazkodást,
feladatoknak való megfelelést
elősegítő pilotjellegű projektekhez
és az Európai Unió vagy
nemzetközi szervezet által
meghatározott tagállami feladatok
hatékony ellátásának
előkészítéséhez kapcsolódó
költségek finanszírozásához

Központi
költségvetési
szervek vagy
a peres eljárásban
részt vevő
közreműködő
szervezetek

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

a) BM Igazgatása

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A forrás
biztosítása
előirányzatátcsoportosítással történik.
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37

2773

41
42

Belügyi Alapok
342651

Belső
Biztonsági
Alap

–

–
a) BM Igazgatása

b) egyesület a párt
kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi
személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi
személyiséggel
rendelkező egyéb
szervezet,
i) helyi
önkormányzat,
j) nemzetiségi
önkormányzat,
k) önkormányzati
társulás,
l) költségvetési
szerv,
m) nemzetközi
szervezet,
n) kormányközi
szervezet és
o) gazdasági
társaság

Az előirányzat
Igen
terhére támogatási
igény alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható
– támogatói okirat
alapján –
a G:40 mező b)–d)
pontjában foglalt
kedvezményezettek részére.

Egy összegben
vagy
részletekben
közvetlen
kifizetéssel, vagy
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

Az előirányzat
Igen
terhére támogatási
igény alapján
– támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Kiválasztási
módok:
I. A támogatás
támogatási igény
alapján nyújtható:
1) Közvetlen
kijelöléssel kell
kiválasztani azt
a támogatási
igényt, amely
esetében az adott
tevékenység
jellege vagy
a támogatás
igénylőjének
jogállása nem teszi
lehetővé a nyílt
eljárással történő

–

A kifizetésben
részesülő az
1. pont szerint
(kiadások
megelőlegezésére)
kapott
támogatást
legkésőbb
a pályázatot
kiíró fél által
jóváhagyott
záró kifizetési
kérelem
alapján átutalt
egyenleg
kifizetésétől
számított
30 napon
belül köteles
visszafizetni
a támogató
részére.

A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–

–

–

–

–

–

A Felelős
Hatóság egyedi
döntése alapján
egy összegben
vagy
részletekben.

–

–

–

–

–

A támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
vagy egyedi
döntés alapján
egy összegben
vagy
részletekben.

–

A támogatási
szerződésben
vagy
támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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Az előirányzat a Belügyi Alapok
keretében a 2014–2020-as
időszakra a külső határok
igazgatását, a közös uniós
vízumpolitikát, a rendőri
együttműködést, a szervezett
bűnözés megelőzését és az ellene
folyatott küzdelmet, valamint
válságkezelést szolgáló
tevékenység támogatására
a Belső Biztonsági Alap részét
képező, a rendőrségi
együttműködés, a bűnmegelőzés
és a bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés
pénzügyi támogatására szolgáló
eszköz létrehozásáról és a
2007/125/IB tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 513/2014/EU
Európai Parlamenti és Tanácsi
rendeletben és a Belső Biztonsági
Alap részét képező, a külső
határok és a vízumügy pénzügyi
támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról és az 574/2007/EK
határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló,

b) a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek
c) a Belügyminisztériummal
megállapodást kötött
szervezet
d) a nemzetközi
kötelezettségvállalásból eredő
feladatokat
végrehajtó szerv,
szervezet,
együttműködési
rendszer

2774

1. likviditási támogatás nyújtható
a kiadások megelőlegezésére;
2. vissza nem térítendő támogatás
nyújtható
a) az el nem számolható költségek
finanszírozására (ideértve
különösen az el nem számolható
ÁFA összegét, szabálytalanságból
fakadó korrekció összegét,
támogatási korlátok miatt el nem
számolható összegeket, el nem
számolható előkészítési,
pályázatírási és -összeállítási, vagy
projektzáráshoz kapcsolódó
költséget),
b) az előírt önrész vagy saját erő
biztosítására,
c) önkéntes hozzájárulás
nyújtására.

kiválasztást,
vagy a tervezett
tevékenységet
a támogatás
igénylője
jogszabályi
felhatalmazás
alapján,
kizárólagos
hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott
eljárással kell
kiválasztani
azt a támogatási
igényt, amely
esetében az adott
tevékenység vagy
a megvalósító
szervezet típusa
annak szakmai
vagy egyéb
sajátossága miatt
nem teszi lehetővé
a nyílt eljárással
vagy a közvetlen
kijelöléssel történő
kiválasztást.
3) A Felelős
Hatóság a
kedvezményezett
egyedi kérelmére
a tervezés,
kiválasztási eljárás
vagy a támogatási
szerződés
megkötésének
vagy a támogatói
okirat kiadásának
időpontjában előre
nem látható ok
miatt a támogatási
szerződésben
vagy a támogatói
okiratban rögzített
uniós és hazai
költségvetési
támogatás
összegét
megemelheti
(többlettámogatás) az
esélyegyenlőség
biztosítása mellett.
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2014. április 16-i 515/2014/EU
Európai Parlamenti és Tanácsi
rendeletben meghatározottak
szerint, valamint e rendeletek
szerint a részben európai uniós
forrás terhére jóváhagyott, osztott
finanszírozású projektek el nem
számolható hozzájárulásának
finanszírozására használható fel.

2775

2776
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4) Az 1)–3)
pontban
meghatározott
kivétellel a
támogatás
biztosítására nyílt
projektkiválasztási
eljárással kerülhet
sor.
5) Egyszerűsített
nyílt eljárással kell
kiválasztani
a támogatási
igényt, ha
kizárólag
a támogatást
igénylő
jogosultsága és
a felhívásban
előírt, mérlegelést
nem igénylő
értékelési
szempontok
vizsgálatára kerül
sor, és nem
állnak fenn
a közvetlen
kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú
projektek esetében
a felhívásban
meghatározottakat
figyelembe véve
költségvetési
támogatásban
az részesülhet, aki
vállalja, hogy
a beruházás teljes
értéken történő
elszámolása
esetén a számviteli
törvény szerinti
aktiválástól
számítva
a) informatikai célú
beruházás esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén
5 évig,
c) infrastrukturális
beruházás,
valamint az
elszámolhatósági
útmutatóban
meghatározott
eszközök esetén
10 évig

43

342662

Menekültügyi,
Migrációs és
Integrációs
Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok
keretében a 2014–2020-as
időszakra a migrációs áramlások
hatékony menedzselése
érdekében a Közös Európai
Menekültügyi Rendszer
fejlesztését, a legális migrációnak
és a harmadik országbeli
migránsok hatékony
integrációjának támogatását,
a hatékony visszatérési stratégiák
erősítését szolgáló
tevékenységhez használható fel
a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alap létrehozásáról,
a 2008/381/EK tanácsi határozat
módosításáról, valamint az
573/2007/EK és az 575/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi
határozatok és a 2007/435/EK
tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 516/2014/EU
Európai Parlamenti és Tanácsi
rendeletben meghatározottak
szerint.

a) BM Igazgatása

b) egyesület a párt
kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi
személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi
személyiséggel
rendelkező egyéb
szervezet,
i) helyi
önkormányzat,
j) nemzetiségi
önkormányzat,
k) önkormányzati
társulás,
l) költségvetési
szerv,
m) nemzetközi
szervezet,
n) kormányközi
szervezet és
o) gazdasági
társaság

–

Az előirányzat
Igen
terhére támogatási
igény alapján
– támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Kiválasztási
módok:
I. A támogatás
támogatási igény
alapján nyújtható:
1) Közvetlen
kijelöléssel kell
kiválasztani
azt a támogatási
igényt, amely
esetében az adott
tevékenység
jellege vagy
a támogatás
igénylőjének
jogállása nem teszi
lehetővé a nyílt
eljárással történő
kiválasztást, vagy
a tervezett
tevékenységet
a költségvetési
támogatás
igénylője
jogszabályi
felhatalmazás
alapján,
kizárólagos
hatáskörrel látja el.

–

A Felelős
Hatóság egyedi
döntése alapján
egy összegben
vagy
részletekben.

–

–

–

–

–

A támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
alapján egy
összegben vagy
részletekben.

–

A támogatási
szerződésben
vagy
támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 79. szám

a megvalósított
beruházást
üzemelteti.
A Felelős Hatóság
üzemeltetési
kötelezettséget
írhat elő a nem
beruházási célú
projektben
beszerzett, általa
egyedileg megjelölt
eszközre nézve.

2777

2778
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2) Korlátozott
eljárással kell
kiválasztani
azt a támogatási
igényt, amely
esetében az adott
tevékenység vagy
a megvalósító
szervezet típusa
annak szakmai
vagy egyéb
sajátossága miatt
nem teszi lehetővé
a nyílt eljárással
vagy a közvetlen
kijelöléssel történő
kiválasztást.
3) A Felelős
Hatóság a
kedvezményezett
egyedi kérelmére
a tervezés,
kiválasztási eljárás
vagy a támogatási
szerződés
megkötésének
vagy a támogatási
okirat kiadásának
időpontjában előre
nem látható ok
miatt a támogatási
szerződésben
vagy a támogatási
okiratban rögzített
uniós és hazai
költségvetési
támogatás
összegét
megemelheti
(többlettámogatás)
az esélyegyenlőség
biztosítása mellett.
4) Az 1)–3)
pontban
meghatározott
kivétellel a
támogatás
biztosítására nyílt
projektkiválasztási
eljárással kerülhet
sor.
5) Egyszerűsített
nyílt eljárással kell
kiválasztani
a támogatási
igényt, ha
kizárólag
a támogatást
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igénylő
jogosultsága és a
felhívásban előírt,
mérlegelést nem
igénylő értékelési
szempontok
vizsgálatára kerül
sor, és nem állnak
fenn a közvetlen
kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú
projektek esetében
a felhívásban
meghatározottakat
figyelembe véve
költségvetési
támogatásban
az részesülhet, aki
vállalja, hogy
a beruházás teljes
értéken történő
elszámolása
esetén a számviteli
törvény szerinti
aktiválástól
számítva
a) informatikai célú
beruházás esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén
5 évig,
c) infrastrukturális
beruházás,
valamint az
elszámolhatósági
útmutatóban
meghatározott
eszközök esetén
10 évig
a megvalósított
beruházást
a projekt céljaival
összhangban
üzemelteti.
A Felelős Hatóság
üzemeltetési
kötelezettséget
írhat elő a nem
beruházási célú
projektben
beszerzett, általa
egyedileg megjelölt
eszközre nézve.

2779

342673

45
46

Belügyi
Alapok
technikai
költségkerete

Szolidaritási programok
277412

Az előirányzat a 42–43. sorban
a) BM Igazgatása
meghatározott pénzügyi alapokkal
kapcsolatos előkészítési,
igazgatási, felügyeleti, értékelési,
tájékoztatási és ellenőrző
intézkedések és az azok
lebonyolításához szükséges
igazgatási kapacitást erősítő
b) Audit Hatóság
tevékenységek finanszírozására
használható fel a Menekültügyi,
a Migrációs és az Integrációs
alapra, valamint a rendőrségi
együttműködés, a bűnmegelőzés
és a bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés pénzügyi
támogatására szolgáló eszközre
vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról szóló,
2014. április 16-i 514/2014/EU
Európai Parlamenti és Tanácsi
rendelet alapján.

–

–

–

Az előirányzatból
Igen
támogatási igény
alapján
– támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
alapján –
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Kiválasztási mód:
Közvetlen
kijelöléssel kell
kiválasztani azt
a támogatási
igényt, amely
esetében az adott
tevékenység
jellege vagy
a támogatás
igénylőjének
jogállása nem teszi
lehetővé a nyílt
eljárással történő
kiválasztást, vagy
a tervezett
tevékenységet
a támogatás
igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján,
kizárólagos
hatáskörrel látja el.
–
Az előirányzat
Igen
felhasználása
pályázati
formában,
a Szolidaritási
programok
BM rendeletben
szabályozott
eljárásrend alapján
történik.

–

A Felelős
Hatóság egyedi
döntése alapján
egy összegben
vagy
részletekben.

–

–

–

–

–

A támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
alapján egy
összegben vagy
részletekben.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
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Külső Határok Az előirányzat eredeti
költségvetési
Alap
előirányzattal nem rendelkező
szervek
előirányzat.
A „Szolidaritás és a migrációs
áramlások igazgatása” általános
program keretében
a 2007–2013-as időszakra a Külső
Határok Alap létrehozásáról szóló,
2007. május 23-i 2007/574/EK
európai parlamenti és tanácsi
határozat által létrehozott Alap
1. a külső határok ellenőrzése
hatékonyságának javítása,
2. a külső határok egységes
határellenőrzési rendszerének
kialakítása,

–
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47

302946

48

355939

Szolidaritási
programokhoz
kapcsolódó
céltartalék

Tömeges bevándorlás
kezeléséhez kapcsolódó
kiadások

Az előirányzat eredeti
előirányzattal nem rendelkező
előirányzat.
Az előirányzat terhére
finanszírozhatóak
a 46. sorban meghatározott
pénzügyi alapokhoz kapcsolódó
visszafizetési kötelezettségek és
az árfolyamingadozásból adódó
veszteségek.

a) Európai Bizottság
b) 46. sorban
meghatározott
fejezeti kezelésű
előirányzat

Az előirányzat
Igen
felhasználása
közvetlenül történik
az Európai
Bizottság fizetési
felszólításának
teljesítésével.

Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.

Az előirányzat felhasználható a
tömeges bevándorlás kezeléséhez
kapcsolódó,
1. a menedékjogról szóló törvény
és a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó személyek
elhelyezésére, ellátására és
fogvatartására szolgáló
építmények építésével,
telepítésével és üzemeltetésével
összefüggésben felmerülő
kiadások,
2. a menedékjogról szóló törvény
és a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó személyek
ellátását szolgáló közművek és
csatlakozó elemeik kiépítésével
összefüggésben felmerülő
kiadások, és
3. a menekültügyi és
idegenrendészeti feladatok
ellátásával közvetlenül összefüggő
kiadások, valamint
4. egyéb kiadások
finanszírozására.
A támogatást a fejezetet irányító
szerv, a miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szerv az
általa irányított, a tömeges
bevándorlás kezelésében részt
vevő költségvetési szervek részére
továbbadhatja.

I. Azok a fejezetet
irányító szervek és
az általuk irányított
központi költségvetési szervek,
a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek, amelyek
a) vállalják, hogy ha
a központi költségvetési szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerven keresztül
– a kérelem
mellékleteként
benyújtott
tanúsítvány
alapján – határidőre
elszámolnak
a költségvetési
támogatás
felhasználásáról,
b) vállalják, hogy
a tanúsítvány
valóságtartalmáért,
teljeskörűségéért,
a tanúsítványhoz
kapcsolódó
bizonylatok rendelkezésre állásáért,
megőrzéséért és
hitelességéért
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter

1. A fejezetet
Igen
irányító szerv,
a miniszter
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési szerv
– ha a központi
költségvetési szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerv – által
benyújtott kérelem
és az annak
mellékletét képező
tanúsítvány
alapján előleg
nyújtható.
2. A fejezetet
irányító szerv és
az általa irányított
költségvetési szerv
kedvezményezett
esetén az általuk
együttesen
benyújtott kérelem
és az annak
mellékletét képező
tanúsítvány
alapján.

I. Egy összegben
vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik
a) támogatói
okirat
kibocsátásával a
miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek
esetében; azzal,
hogy
amennyiben a
költségvetési
szerv rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor a
költségvetési
szerv és a
középirányító
szerv részére
együttesen
kiállított
támogatói okirat
alapján történik a
rendelkezésre
bocsátás,
b) támogatási
szerződés
megkötésével,
amennyiben a
támogatás

–

–

–

–

–
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3. a határforgalmi ellenőrzés
hatékony menedzsmentje
kialakítása,
4. a releváns közösségi jogi
aktusokegységes alkalmazására
irányuló tevékenység,
5. a konzuli szolgálatok
menedzsmentje
fejlesztésére irányuló
tevékenységek finanszírozására
használható fel.

2781

kedvezményezettje fejezetet
irányító szerv.
II. A BM
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó
gazdasági
társaságok
esetében egy
összegben vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik, a
megkötött
közszolgáltatási
szerződés,
szolgáltatási
szerződés vagy
egyéb polgári jogi
szerződés
alapján.

2782
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irányítása alá tartozó
központi költségvetési szerv,
valamint továbbadás
esetén a fejezetet
irányító szerv és az
általa irányított
költségvetési szerv,
valamint a miniszter
irányítása alá tartozó
középirányító
költségvetési szerv
és az általa irányított
költségvetési
szervek a támogató
felé egyetemlegesen
felelnek,
c) nyilatkoznak
a tanúsítvány
hitelességéről,
d) vállalják, hogy
együttműködnek az
előirányzat céljával
megegyező jogszerű
felhasználás
megvalósulásának
és az elszámolás
szabályszerűségének az
ellenőrzése során az
előirányzat
kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy
az előirányzat
felhasználását
elkülönítetten és
naprakészen tartják
nyilván.
A költségvetési
támogatás
továbbadása esetén
a fejezetet irányító
szerv és a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
abban az esetben
részesülhet
támogatásban, ha
vállalja, hogy a
továbbadott összeg
kedvezményezettjei
által benyújtott
szakmai és pénzügyi
elszámolásokat
ellenőrzi, azok
valóságtartalmát
megvizsgálja, az
elszámolásokat
összesíti, és
az ellenőrzésről és
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az elszámolás
elfogadásáról
nyilatkozatot állít ki,
amelyben igazolja a
továbbadott összeg
kedvezményezettjei
által benyújtott
szakmai és pénzügyi
elszámolásoknak a
keretmegállapodásb
an foglaltaknak való
megfelelőségét, és
azt, hogy azok
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter
irányítása alá tartozó
középirányító
költségvetési szerv
részéről ellenőrzésre
és elfogadásra
kerültek.
A fejezetet irányító
szerv által irányított
központi
költségvetési szerv
önállóan nem lehet
szerződő fél,
kizárólag a fejezetet
irányító szervvel
együttesen köthet
szerződést
a támogatóval.
Ez esetben a más
fejezet irányítása alá
tartozó központi
költségvetési szerv
minősül
a költségvetési
támogatás
kedvezményezettjén
ek, a fejezetet
irányító szerv mint
a központi
költségvetési szerv
irányítója szerepel
a szerződésben.
II. Azok
a BM tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok, amelyek
vállalják, hogy
az előirányzat
kezelőjével
közszolgáltatási
szerződést vagy
szolgáltatási
szerződést vagy
egyéb polgári jogi
szerződést kötnek.

2783

359639

A terrorellenes intézkedések
megvalósításához kapcsolódó
kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni
fellépés hatékonyságának
növelését, az ebben részt vevő
szervek terrorellenes
intézkedéseivel összefüggő
költségek finanszírozását szolgálja.

1. A fejezetet
Igen
irányító szerv,
a miniszter
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési szerv
– ha a központi
költségvetési szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerv – által
benyújtott kérelem
és az annak
mellékletét képező
tanúsítvány
alapján előleg
adható.
2. A fejezetet
irányító szerv és
az általa irányított
költségvetési szerv
kedvezményezett
esetén az általuk
együttesen
benyújtott kérelem
és az annak
mellékletét képező
tanúsítvány
alapján.
3. A G:49 mező
1–2. pontjába nem
tartozó egyéb jogi
szervek,
szervezetek
esetében a
Kormány
döntésének
megfelelően.

1. Egy
összegben vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik,
a) támogatói
okirat kiadásával
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek
esetében, azzal,
hogy
amennyiben
a költségvetési
szerv rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a központi
költségvetési
szerv és a
középirányító
szerv részére
együttesen
kiállított
támogatói okirat
alapján;
b) támogatási
szerződés
megkötésével,
amennyiben
a támogatás
kedvezményezettje fejezetet
irányító szerv.
2. A BM
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó
gazdasági
társaságok és
leányvállalataik
esetében egy
összegben vagy
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik,
a megkötött
közszolgáltatási
szerződés/
szolgáltatási
szerződés/egyéb
polgári jogi
szerződés
alapján.

–

–

–

–

–
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1. Azok a fejezetet
irányító szervek és
az általuk irányított
központi
költségvetési
szervek, a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek, amelyek
a) vállalják, hogy
– ha a központi
költségvetési szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerven keresztül –
a kérelem
mellékleteként
benyújtott
tanúsítvány alapján
határidőre
elszámolnak
a költségvetési
támogatás
felhasználásáról,
b) vállalják, hogy
a tanúsítvány
valóságtartalmáért,
teljeskörűségéért,
a tanúsítványhoz
kapcsolódó
bizonylatok
rendelkezésre
állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet
irányító szerv,
a miniszter
irányítása alá tartozó
központi költségvetési szerv,
valamint továbbadás
esetén a fejezetet
irányító szerv és
az általa irányított
költségvetési szerv,
valamint a miniszter
irányítása alá tartozó
középirányító
költségvetési szerv
és az általa irányított
költségvetési
szervek a támogató
felé egyetemlegesen
felelnek,
c) nyilatkoznak
a tanúsítvány
hitelességéről,

2784

49

3. Az egyéb jogi
szervek,
szervezetek
esetében egy
összegben vagy
részletekben
a Kormány
döntése alapján,
támogatási
szerződés
megkötésével.
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d) vállalják, hogy
együttműködnek
az előirányzat
céljával megegyező
jogszerű felhasználás megvalósulásának és az
elszámolás szabályszerűségének
az ellenőrzése során
az előirányzat
kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy
az előirányzat
felhasználását
elkülönítetten és
naprakészen tartják
nyilván.
A költségvetési
támogatás
továbbadása esetén
a fejezetet irányító
szerv és a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
abban az esetben
részesülhet támogatásban, ha vállalja,
hogy a továbbadott
összeg kedvezményezettjei által
benyújtott szakmai
és pénzügyi
elszámolásokat
ellenőrzi, azok
valóságtartalmát
megvizsgálja,
az elszámolásokat
összesíti, és
az ellenőrzésről és
az elszámolás
elfogadásáról
nyilatkozatot állít ki,
amelyben igazolja
a továbbadott
összeg kedvezményezettjei által
benyújtott szakmai
és pénzügyi
elszámolásoknak a
keretmegállapodásban foglaltaknak
való megfelelőségét
és azt, hogy azok
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter
irányítása alá tartozó
középirányító
költségvetési szerv
részéről ellenőrzésre
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360395

Megszűnt intézmények technikai
elszámolása

Az előirányzat a megszűnt
intézmény számlaegyenlegének
jogutód intézmény számlájára
történő technikai átvezetésére
szolgál.

51

211178

Fejezeti tartalék

Az előirányzat az év közben
A miniszter
felmerülő egyéb kiadások forrásául irányítása alá tartozó
szolgál.
költségvetési
szervek

–

–

Az előirányzat
felhasználásáról
a gazdasági
helyettes
államtitkár
javaslatára
a miniszter dönt.

–

–

–

–

–

–

–

–

Egy összegben
vagy
részletekben
közvetlen
kifizetéssel, vagy
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–
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és elfogadásra
kerültek.
A fejezetet irányító
szerv által irányított
központi
költségvetési szerv
önállóan nem lehet
szerződő fél,
kizárólag a fejezetet
irányító szervvel
együttesen köthet
szerződést
a támogatóval.
Ez esetben a más
fejezet irányítása alá
tartozó központi
költségvetési szerv
minősül
a költségvetési
támogatás
kedvezményezettjének, a fejezetet
irányító szerv mint
a központi
költségvetési szerv
irányítója szerepel
a szerződésben.
2. Azok
a BM tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok, amelyek
vállalják, hogy
az előirányzat
kezelőjével
közszolgáltatási
szerződést vagy
szolgáltatási
szerződést vagy
egyéb polgári jogi
szerződést kötnek.
3. A Kormány
döntése alapján
az egyéb jogi
szervek,
szervezetek.
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