MAGYAR KÖZLÖNY

17. szám

MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA
2013. február 1., péntek

Tartalomjegyzék

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1439

23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1441

2/2013. (II. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések

3/2013. (II. 1.) VM rendelet

1032/2013. (II. 1.) Korm. határozat

1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat

1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat

1035/2013. (II. 1.) Korm. határozat

monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló
18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról

1444

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.)
FVM rendelet és a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.)
FVM rendelet módosításáról

1456

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti
Biztonsági Együttmûködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról

1461

Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek
után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás
rendezésérõl

1461

A 2014–2020-as programozási idõszakban az Európai Területi Együttmûködési
Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelõsségi rend,
feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról

1462

A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai
megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerzõdés, Finanszírozási
Szerzõdés és Finanszírozási Szerzõdés Kiegészítõ Megállapodás módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerzõdés 1. számú módosításának
jóváhagyásáról

1463

1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról

1463

1037/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása

1038/2013. (II. 1.) Korm. határozat

1039/2013. (II. 1.) Korm. határozat

1040/2013. (II. 1.) Korm. határozat

(ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” címû] projekt forráskeretének módosításáról

1465

A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása
a 7338 j. úton”) címû projekt támogatásának jóváhagyásáról

1467

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú
Város elõvárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”címû) kiemelt projekt
költségnövekményének jóváhagyásáról

1469

A TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok
megvalósításának szakmai támogatása” címû) kiemelt projekt nevesítésérõl

1041/2013. (II. 1.) Korm. határozat

1471

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium közötti,
a Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolódó
elõirányzat-átcsoportosításról

1473

1438

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 17. szám

Tartalomjegyzék

1042/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

1475

Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésû állami
beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról

1477

A Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és mûszaki
együttmûködésrõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

1479

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között
a diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik vízummentességérõl szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

1479

15/2013. (II. 1.) ME határozat

A Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács elnökének kinevezésérõl

1480

16/2013. (II. 1.) ME határozat

Az országos rendõrfõkapitány kinevezésérõl

1480

1043/2013. (II. 1.) Korm. határozat

13/2013. (II. 1.) ME határozat

14/2013. (II. 1.) ME határozat

MAGYAR KÖZLÖNY

III.

•

2013. évi 17. szám

1439

Kormányrendeletek

A Kormány 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. §
(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
KR1.) 10. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (11) bekezdés szerinti vízminõségi jellemzõ hatálybalépéséig az 1. számú melléklet F) részében foglalt ideiglenes
határértéket kell alkalmazni.”
(2) A KR1. 10. § (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

2. §

A KR1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a KR1.
a)
10. § (4)–(6) bekezdése,
b)
1. számú melléklet
ba)
B) részében foglalt táblázat „Arzén” sorában a „2. megjegyzés” szövegrész, „Bór” és „Fluorid” sorában
a „3. megjegyzés” szövegrész, valamint „Nitrit” sorában a „3.,” szövegrész,
bb)
B) részében foglalt táblázatot követõ „Megjegyzések:” cím 2. és 3. pontja, valamint 4. pontjában
a „Hatálybalépés a 10. § (6) bekezdése szerint.” szövegrész,
c)
6. számú melléklete.

2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
4. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR2.) 12. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a járási népegészségügyi intézetet jelöli ki
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés p) pontja szerinti
feladatok ellátására.”
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A KR2. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
2/B. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány engedélyezésre jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
244/D. § (9) bekezdése szerinti feladat ellátására.

4. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és az 1. melléklet az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelethez
A KR1. 1. számú melléklet F) része helyébe a következõ rendelkezés lép:
„F) Ideiglenes határérték
Ólom: 25 µg/l”

2. melléklet a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelethez
A KR2. 3. melléklete a következõ 2. ponttal egészül ki:
„2. A sugár-egészségügyi decentrumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

B

A sugár-egészségügyi decentrumot mûködtetõ szerv

A sugár-egészségügyi decentrum illetékességi területe

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Budapest és Pest megye
Baranya, Somogy és Tolna megye
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye
Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
”
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A Kormány 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelete
az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. ipari park: általános ipar- és területfejlesztéssel foglalkozó, infrastruktúrával ellátott területtel rendelkezõ, fejlesztõ,
termelõ és szolgáltató tevékenységet folytató mûködésre és innovációra törekvõ, „Ipari Park” címmel rendelkezõ
szervezet;”
(2) Az R. 1. §-a következõ 3–5. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. ipari park területe: az „Ipari Park” és a „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésérõl szóló szerzõdés melléklete
szerinti terület;
4. tudományos és technológiai park: az az ipari park, mely elsõdlegesen tudásintenzív, technológiai innovációval
foglalkozó vállalkozások fejlõdésének elõsegítésére jött létre vagy ilyenként mûködik;
5. betelepülési szerzõdés: szerzõdés, amely a települési önkormányzat vagy önkormányzatok, az „Ipari Park” és
a „Tudományos és Technológiai Park” címet viselõ szervezet – amennyiben ez nem önkormányzat vagy
önkormányzatok társulása –, és a betelepülõ vállalkozások között jött létre kölcsönös kedvezmények és vállalások
rögzítésére.”

2. §

Az R. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Eltérõ rendelkezés hiányában a tudományos és technológiai parkokra, valamint a „Tudományos és
Technológiai Park” cím elnyerésére, viselésére és a cím viselésérõl szóló megállapodásra az ipari parkokra vonatkozó,
valamint az „Ipari Park” cím elnyerésére, viselésére és a cím viselésérõl szóló megállapodásra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
(2) A „Tudományos és Technológiai Park” címet elnyerõ szervezet „Ipari Park” cím viselésére is jogosult.”

3. §

(1) Az R. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyidejûleg, évenként egy alkalommal írja ki, legkésõbb április 30-ig.
A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában,
honlapján és az ipari park portálon közzé kell tenni.
(2) A pályázatok értékelése alapján – az Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának figyelembevételével –
a miniszter dönt az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím odaítélésérõl. A címet elnyert és a cím
viselésére jogosult szervezetek listáját a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé a cím elnyerésétõl
számított 15 napon belül.”
(2) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pályázatok benyújtásakor pályázati díjat kell fizetni, melynek mértéke – a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével
– 50 000 forint.”
(3) Az R. 2. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) „Ipari Park” cím viselésére jogosult szervezet is pályázhat „Tudományos és Technológiai Park” címre.
(7) A (6) bekezdésben foglalt esetben a pályázati díj mértéke 25 000 forint.”

4. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak, a tudományos és technológiai park
céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületbõl vagy törzsterületbõl és
fejlesztési területbõl áll.”
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Fejlesztési terület szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt – tudományos és technológiai park esetében
a 10 hektárt – vagy tartalékterületként kell a megvalósítás során jelentkezõ további fejlesztési igények kielégítéséhez.”
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(3) Az R. 3. § (8) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Az Ipari Park cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei:)
„b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén mûködik, és a vállalkozások által
teljes idõben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fõ, tudományos és technológiai parkok esetén
legalább 75 fõ;
c) a Pályázó vállalja, hogy a fejlesztõ munkája eredményeként a pályázat elnyerésétõl számított 5. év végére
a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévõ és a létesítendõ munkahelyeken a teljes munkaidõben
foglalkoztatottak száma az ipari parkok esetében együttesen legalább 350 fõ, míg a tudományos és technológiai park
esetében együttesen legalább 150 fõ lesz;”
(4) Az R 3. § (8) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Ipari Park cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei:)
„f) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követõ két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon az ipari park
felületét és gondoskodik annak folyamatos mûködésérõl;”
(5) Az R. 3. § (8) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az Ipari Park cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei:)
„g) a Pályázó rendelkezik betelepülési szerzõdéssel.”
(6) Az R. 3. §-a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) „Tudományos és Technológiai Park” címre pályázhat az az „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezet vagy
az (1) bekezdésben meghatározott Pályázó, amelynek fennálló együttmûködési vagy kutatási szerzõdése van
egyetemmel, fõiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három
együttmûködik K+F+I tevékenység végzésében.”
5. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az ipari park portált az iparügyekért felelõs miniszter által irányított minisztérium üzemelteti.”

6. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az „Ipari Park” cím viselõje minden év június 15-ig az ipari park portálról letölthetõ adatlap kitöltésével elektronikus
úton beszámol éves tevékenységérõl. A minisztérium a beszámolók alapján rövid összefoglalót készít és az ipari park
portálon tájékoztatást ad a Magyarországon mûködõ ipari parkok helyzetérõl és teljesítményérõl.”

7. §

Az R. 6. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a 3. § (11) bekezdésben meghatározott feltétel többé nem áll fenn, a „Tudományos és Technológiai
Park” cím viselõje kezdeményezi az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti módosításokat.”

8. §

(1) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az 5. § (2) bekezdés szerinti éves beszámoló, az (1) bekezdés szerinti szakmai értékelés vagy
a helyszíni ellenõrzés tapasztalatai alapján készült értékelés azt állapítja meg, hogy a cím viselõje nem teljesítette
a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a miniszter a Tanács javaslatát figyelembe véve – a kötelezettségek nem
teljesítésének mértékétõl függõen – elrendelheti:
a) a cím viselõjének írásbeli figyelmeztetését követõen az értékelés egy év múlva történõ megismétlését, vagy
b) az „Ipari Park” cím megvonását, vagy
c) a „Tudományos és Technológiai Park” cím megvonását.”
(2) Az R. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A „Tudományos és Technológiai Park” címet viselõ szervezetek esetében az „Ipari Park” cím megvonása
a „Tudományos és Technológiai Park” cím megvonását is jelenti.”

9. §

Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnését a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzé
kell tenni, a megszûnéstõl számított 15 napon belül.”
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10. §

Az R. 11. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezetek kötelesek a 3. § (8) bekezdés g) pontjában
meghatározott szerzõdést 2014. március 1-jéig megkötni.
(5) Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor már „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezetek 2013. június 1-jéig létrehozzák az ipari park
portálon az ipari park felületét és gondoskodnak annak folyamatos mûködtetésérõl.”

11. §

Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ 7. ponttal
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„7. ügyfél: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében támogatási
szerzõdéssel vagy jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ személy vagy szervezet.”

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében meghatározott idõszakokban az (5) bekezdés szerinti monitoring indikátor
adatok szolgáltatásra köteles. Az ügyfélnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. §-ában
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének e rendeletben foglaltak szerint kell eleget tennie.”
(2) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az 1. mellékletben felsorolt egyes indikátor adatok forrását egyrészt a támogatási és kifizetési kérelem, valamint
a támogatási szerzõdés, másrészt a (7) bekezdés szerinti, ügyfél által kitöltött elektronikus ûrlap képezi. Az elektronikus
ûrlapon az ügyfélnek kizárólag azokat az adatokat kell szolgáltatnia, amelyek a támogatási és a kifizetési kérelmen
vagy a támogatási szerzõdésben nem szerepelnek.”

3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles]
„a) a támogatási határozat jogerõre emelkedését vagy a szerzõdés megkötését követõ év február 13. és
március 12. közötti idõszakában a kiindulási állapotot tükrözõ általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a mûvelet
megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira,”
[vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.]
(2) Az R. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles]
„d) jogszabályban elõírt fenntartási kötelezettség, illetve mûködtetési kötelezettség ideje alatt évente február 13.
és március 12. között a fenntartási és mûködtetési idõszakra vonatkozó állapotot tükrözõ adatokra”
[vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.]

4. §
5. §

Az R. Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(1) Az R. 3. § (5) bekezdésében az „a Melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg lép.
(2) Az R. 3. § (10) bekezdésében a „húsz nappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg lép.
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6. §

Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 2/2013. (II. 1.) VM rendelethez
„1. melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

Az egyes jogcímek esetén a támogatási és a kifizetési kérelem, valamint az ügyfél által kitöltött
elektronikus ûrlap keretében szolgáltatott indikátor adatkörökrõl
1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerzõdés alapján
a komplex tájékoztatási tevékenység, a gazdálkodói információs szolgálat fenntartására igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
tanácsadást igénybevevõ személyek neme és kora,
b)
a tanácsadás idõtartama,
c)
a tevékenység tartalma,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk
indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a gazdaság mérete (Európai Méretegység szerint),
b)
a mûvelt mezõgazdasági terület kapcsolódása a Gazdaságátadás intézkedéshez,
c)
az intézkedés keretében átvett mezõgazdasági terület legjellemzõbb ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
d)
az intézkedés keretében átvett mezõgazdasági területen folytatott termelési mód besorolása (hagyományos,
ökológiai),
e)
a projekt összes kiadása és megbontása a megvalósított beruházás típusa szerint,
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
3. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó
támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (mezõgazdasági munkavállaló, illetve gazdálkodó),
b)
a támogatási jogcím keretében átadandó/átadott terület nagysága,
c)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
4. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülõ ügyfél tevékenységi ágazata (mezõgazdaság, kertészet, erdészet),
b)
az igénybe vett tanácsadás típusa mezõgazdasági, kertészeti, valamint erdészeti szaktémakörönkénti
bontásban,
c)
a támogatásban részesülõ ügyfél évenként kapott közvetlen kifizetései összegének nagyságrendi besorolása,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.

1446

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 17. szám

5. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
c)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
[kedvezõtlen adottságú terület (a továbbiakban: KAT), Natura 2000 terület, a vízvédelmi politika terén
a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá tartozó terület],
e)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
g)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,
h)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása,
j)
a támogatott gépek felsorolása.
6. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott mezõgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület besorolása
(KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület, egyéb
terület),
e)
a támogatott beruházás technikai adatai (teljesítmény, fajlagos energiafelhasználás),
f)
új, felújított kapacitás,
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),
h)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított mûveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása (gép, épület,
technológia),
j)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
7. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
7.1. Üzemi létesítmény fejlesztése esetén:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
termelési terület nagysága termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza, illetve tevékenységi formája [pl. önkormányzat,
vízgazdálkodási társulat, TCS, termelõ és értékesítõ szervezet (a továbbiakban: TÉSZ)],
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
öntözött terület nagysága (terület-típus és alkalmazott technológia szerint),
i)
a beruházás típusa.
7.2. Közösségi létesítmény fejlesztése esetén:
a)
a támogatás alapjául szolgáló földterület típusa (mezõgazdasági gazdálkodást szolgáló terület,
erdõterület szerinti bontásban),
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b)
belvízcsatornák hossza,
c)
belvíztõl mentesített terület nagysága,
d)
víztározók száma, területe,
e)
meliorált út hossza,
f)
tereprendezéssel érintett terület nagysága,
g)
öntözött terület nagysága,
h)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.
8. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló
energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az elõállított megújuló energia mennyisége,
f)
felhasznált biomassza mennyisége,
g)
a támogatott intézkedés keretében beépített összteljesítmény,
h)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
i)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
j)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
k)
a támogatási jogcím keretében megvalósított mûveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása,
l)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
m)
a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.
9. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
h)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatott gépek felsorolása,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása.
10. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott mezõgazdasági ágazat típusa szerinti besorolás (ökológiai, illetve hagyományos),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
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f)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
h)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása.
11. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez 2012. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
61/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
e)
meglévõ és új biogáztelep kapacitása,
f)
keletkezõ trágyamennyiség szilárd- és hígfázis,
g)
keletkezõ szilárd- és hígfázis elhelyezésére szolgáló tárolókapacitás,
h)
az állattartó telep átlagos állatlétszáma, kapacitása a támogatott beruházás, megvalósítása elõtt, illetve után,
i)
saját és egyéb jogon használt területbõl a nitrátérzékeny területrészek mérete,
j)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
k)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),
l)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
m)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.
12. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtõl nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás mezõgazdasági ágazat típus szerinti besorolása (hagyományos,
illetve ökológiai),
c)
GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
a támogatott ültetvény telepítésének, korszerûsítésének összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett
támogatás összege,
i)
ültetvény mérete fafaj szerinti bontásban,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása,
k)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása.
13. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
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a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az elõállított biomassza mennyisége és felhasználási módja fajonkénti bontásban,
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (állami, természetes személy, jogi személy),
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
az ültetvény mérete fajonkénti bontásban,
j)
a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
k)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,
l)
a támogatott ügyfél birtok jellege.
14. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
az elõállított biomassza mennyisége és felhasználási módja fajonkénti bontásban,
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (állami, természetes személy, jogi személy),
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
h)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
i)
a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,
k)
a támogatott ügyfél birtok jellege.
15. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez 2012-ben nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
15.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ
idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott
mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást mezõgazdasági termelõ ügyfélként vagy TCS-ként
igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása
beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület,
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
e)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,
h)
a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,
i)
támogatott célterületek,
j)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.
15.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ
idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott
mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
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a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a támogatott tevékenység jellemzõ típusa (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés),
d)
a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,
e)
a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,
f)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege
beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,
g)
támogatott célterületek,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott TCS elismerésének éve,
b)
a támogatott TCS összes forgalma,
c)
a támogatott TCS legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
tagok száma.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülõ ügyfél gazdálkodási tevékenysége (mezõgazdaság, élelmiszeripar,
erdõgazdálkodás),
b)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
a képzés típusa (kötelezõ vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),
d)
a tanfolyamok száma (kötelezõ vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),
e)
a képzésben részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként, esélyegyenlõségi szempontok szerinti besorolása,
f)
a képzés tevékenységi köre,
g)
a képzés tartama (óra/nap).
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
b)
meglévõ erõgépek összteljesítménye,
c)
terület típusa,
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
tulajdonos típusa,
f)
támogatott gépek felsorolása, új összes gépkapacitás.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz,
nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2009. (IV. 11.)
FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
19.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ
idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük legalább 50%-a származik nem mezõgazdasági termékek
értékesítésébõl és a támogatást mezõgazdasági termelõ ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:
a)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve
ökológiai),
c)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
d)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó terület),
e)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),
f)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
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g)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
h)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása.
19.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ
idõszakban az értékesítésbõl származó árbevételük kevesebb mint 50%-a származik nem feldolgozott
mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:
a)
a támogatott vállalkozás legjellemzõbb ágazata és a termelés típusa (ökológiai és hagyományos),
b)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó terület),
c)
a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,
d)
a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,
e)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,
g)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
111/2011. (XI. 24.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a beruházással érintett mezõgazdasági terület nagysága,
c)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a gazdaság állatállománya (állategység szerint),
b)
a támogatásra jogosult terület nagysága [az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1257/1999/EK tanácsi
rendelet) 19. cikke szerinti egyéb kedvezõtlen helyzetû térségek, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 20. cikke
szerinti egyedi hátrányok által érintett térségek],
c)
a kedvezõtlen adottságú terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti terület,
Natura 2000 terület, egyéb területbontásokban),
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke
szerinti bontásban,
e)
a KAT terület hasznosítása (az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikkei szerinti szántó-gyep).
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott hasznosított mezõgazdasági terület nagysága Natura 2000 területen,
b)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
adatok arra vonatkozóan, hogy a terület részesül-e egyéb ÚMVP támogatásban (AKG, KAT).
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az erdõsített terület tulajdonosának jogi státusza,
b)
a telepített erdõterület nagysága (fafaj szerinti bontásban),
c)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
d)
az erdõsített terület nagysága (KAT, Natura 2000 terület vagy egyéb besorolás szerint),
e)
az erdõsítésre vonatkozó technikai adatok (elegyesség, õshonosság, célállomány besorolása, a terület eredeti
rendeltetése, speciális besorolása, lejtés),
f)
a támogatás környezetvédelmi hatása,
g)
a terület típusa.
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24. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott erdõterület tulajdonosának jogi státusza,
b)
a helyreállított erdõterület nagysága (kár szerinti bontásban),
c)
a támogatott erdõterület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
a beavatkozás típusa a beavatkozások száma, az érintett terület nagysága és a támogatási összeg alapján,
f)
erdõkár típusa,
g)
felújításkor alkalmazott állomány nagysága faj szerinti bontásban,
h)
a károsodott állomány nagysága (faj, elegyesség szerinti bontásban),
i)
a kár által érintett erdészeti tájra vonatkozó adat.
25. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
a beruházás technikai adatai (futásteljesítmény, akadálymentesítés, férõhely, saját vagy kiszervezett
mûködtetés),
b)
a fejlesztéssel érintett települések száma (különös tekintettel a hátrányos helyzetû területekre),
c)
az ellátandó területen belül tanyás térségben élõk száma,
d)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
a támogatott tevékenység típusa.
26. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás
részletes feltételeirõl szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás kiegészítése a helyi akciócsoportok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan:
a)
a támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatok és az abban résztvevõk száma, a felhasznált támogatási
összeg,
b)
a helyi akciócsoportok 3. tengelybõl finanszírozott mûködési költségeibõl végrehajtott tevékenységek száma
és felhasznált támogatási összege tevékenységtípusonkénti bontásban,
c)
a támogatott tevékenységtípusokban résztvevõk száma nem és kor szerinti bontásban,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
27. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
a fejlesztés típusa,
b)
azon települések száma, ahol a projekt megvalósul,
c)
a projekt keretében a végrehajtott tevékenység típusa szerinti bontásban (fizikai, társadalmi, gazdasági
élénkítés),
d)
támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy),
e)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
g)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma.
28. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
b)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
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a támogatás típusa,
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti
bontásban,
e)
a támogatásban részesülõ mikrovállalkozás típusa (meglévõ, újonnan létrehozott),
f)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
g)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma,
h)
a támogatás alapján létrehozott új illetve megtartott munkahelyek száma.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009.
(XI. 19.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, valamint az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
közremûködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott célterületek száma,
b)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege célterület szerinti
bontásban,
c)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
d)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
e)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma,
f)
a támogatás alapján létrehozott új illetve megtartott munkahelyek száma.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a fejlesztés típusa,
b)
az identitásfejlesztõ akciók megvalósítása,
c)
a támogatott mûemléki és természeti helyszínek száma,
d)
a támogatott célterületek száma,
e)
a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
f)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
g)
a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetû települések száma,
h)
a tevékenység típusa.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
multifunkcionális terek száma,
b)
a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,
d)
a projektek megvalósulási helyei között a hátrányos helyzetû települések száma,
e)
a tevékenység típusa,
f)
támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi
személy),
g)
megvalósuló szolgáltatástípusok száma,
h)
kötelezõen és önként vállalt szolgáltatások száma.
A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében
nyújtott támogatás részletes feltételeirõl szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a helyi akciócsoportok mûködési költségeibõl végrehajtott tevékenységek száma és felhasznált támogatási
összege tevékenységtípusonkénti bontásban,
b)
a támogatott tevékenységtípusok igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatási összege,
c)
a helyi akciócsoport területe és népessége.
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33. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatott mezõgazdasági terület nagysága AKG, KAT, Natura 2000, nitrát-érzékeny és egyéb terület szerinti
bontásban,
c)
a támogatás környezetvédelmi hatása,
d)
a támogatott földhasználat típusa,
e)
a támogatott eszközbeszerzés típusa,
f)
a támogatott gyeptelepítés típusa,
g)
a támogatott madárvédelmi berendezés típusa,
h)
a beruházás típusa.
34. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a tevékenység típusa,
c)
a beruházás típusa.
35. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken
történõ elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.)
FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a telepítési sûrûség telepített fafaj típus szerinti bontásban,
b)
a támogatott terület nagysága a földhasználat típusa és telepített fafaj szerinti bontásban,
c)
a támogatott mezõgazdasági terület nagysága KAT, Natura 2000 terület szerinti bontásban,
d)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
e)
az új agrár-erdészeti rendszer megvalósítására használt terület nagysága tevékenység típus szerinti bontásban,
f)
az új agrár-erdészeti rendszer kiterjedése földhasználat szerint.
36. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott terület nagysága célprogramok szerinti, illetve Natura 2000 terület szerinti bontásban,
b)
a támogatott terület nagysága a támogatás típusa szerinti bontásban,
c)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti bontásban,
d)
a támogatott terület nagysága a sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa szerinti
bontásban.
37. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,
b)
a támogatásban részesülõ ügyfél fõ tevékenysége (mezõgazdasági termelõ, egyéb földhasználó),
c)
az AKG támogatásban is részesülõ terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti
KAT terület, Natura 2000 terület, nitrát-érzékeny és egyéb területbontásokban),
d)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
e)
a támogatott terület nagysága a támogatás típusa és célprogram szerinti bontásban,
f)
a támogatott földterület összes nagysága,
g)
a támogatott ügyfél jogi státusza (jogi személy, állami, nonprofit szervezet, természetes személy),
h)
a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba,
i)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
38. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
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39. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében
igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a helyi akciócsoport területe és népessége,
c)
a helyi akciócsoportok által finanszírozott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege
tevékenységtípusonkénti bontásban,
d)
a támogatásban részesülõk neme, kora korcsoportonként.
40. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
b)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),
c)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
(KAT, Natura 2000 terület, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),
d)
a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,
e)
tojóketrecek száma, felülete,
f)
a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
g)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),
h)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
i)
a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása.
41. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében
a növényi genetikai erõforrások és mikroorganizmusok ex situ megõrzéséhez nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
b)
a támogatott beruházás által igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
c)
a támogatásban részesülõ ügyfél fõ tevékenysége (mezõgazdasági termelõ, egyéb földhasználó),
d)
a támogatás típusa.
42. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás
részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a támogatásban részesülõ ügyfél fõ tevékenysége (mezõgazdasági termelõ, egyéb földhasználó),
c)
a támogatott állatállomány típusa.
43. Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.
44. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANET programhoz nyújtott támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatásban részesülõ ügyfél neme, kora korcsoportonként,
b)
a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),
c)
a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása,
d)
a támogatott mezõgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),
e)
a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti
besorolása,
f)
a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint
[KAT, Natura 2000 terület, a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá tartozó terület],
g)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege.
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45. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet keretében igénybe
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
a támogatott tevékenységek száma,
b)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,
c)
a tevékenység típusa,
46. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán
nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:
a)
az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,
b)
a gazdaság mérete állatlétszám kategóriák szerinti besorolásban,
c)
támogatással érintett állatlétszám faj- és korcsoport szerinti besorolásban,
d)
a támogatásra vonatkozó elõírás típusa.
47. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében a védett
õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás:
a)
az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,
b)
a tevékenység típusa,
c)
támogatott ex situ/in situ megõrzések száma,
d)
támogatott információcserék és tájékoztatások száma.”

A vidékfejlesztési miniszter 3/2013. (II. 1.) VM rendelete
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
és a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés b) és c) pontjában,
a 4. § tekintetében a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Egyszerûsített talajvédelmi tervet kell készíteni:)
„d) 1500 m2-nél kisebb területû szõlõtelepítés esetén, ha a telepítés engedélyezéshez kötött.”

2. §

A Rendelet a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Telepítés megvalósítása esetén az engedélyes a tervezett telepítés (talajelõkészítés, tápanyag-utánpótlás
vagy ültetés) megkezdését megelõzõen legalább öt munkanappal írásban köteles értesíteni a talajvédelmi hatóságot.
(2) A talajvédelmi hatóság az ügyfél vagy a talajvédelmi szakértõ kérelme alapján a hozzá beérkezett
ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi tervet és a szõlõtelepítést megalapozó egyszerûsített talajvédelmi
tervet, ha az megfelel e rendeletben foglaltaknak a szükséges elõírások megtétele mellett jóváhagyja.
(3) 1500 m2-nél kisebb gyümölcs, 1000 m2-nél kisebb borszõlõ valamint 500 m2-nél kisebb bogyós gyümölcsû
ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése nem szükséges.”

3. §

A Rendelet
a)
2. melléklete az 1. melléklet
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b)
3. melléklete a 2. melléklet
c)
5. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
4. §

A szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdés g) pontjában a „talajvédelmi terv
másolatát” szövegrész helyébe a „talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló határozat másolatát” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 5. melléklet 5.2. pont 5.2.1. alpont „Tartalmi követelmények” alpont második bekezdés
harmadik francia bekezdése.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 3/2013. (II. 1.) VM rendelethez
1. A Rendelet 2. melléklet 2. pont 2.3. alpont elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, 1500 m2-nél nagyobb szõlõ- és gyümölcs, valamint 500 m2-nél nagyobb
bogyós gyümölcsû ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése szükséges, melynek a következõ szakmai
tartalommal kell rendelkeznie.”
2. A Rendelet 2. melléklet 2. pont 2.3. alpont Tartalmi követelmények címû és az azt követõ két bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Tartalmi követelmények:
A tervnek tartalmaznia kell
– a lejtõviszonyok és lejtõkategóriák megállapítását,
– a javasolt erózióvédelmi beavatkozásokat,
– a környezetkímélõ alaptrágyázás mértékére, lehetõségeire, vonatkozó javaslatot,
– a mélyforgatás maximális mélységét,
– 30 Magyar mészfok felett a mésztûrõ alanyhasználat elõírását,
– gyökérnemes szõlõ esetében a filoxérával szembeni immunitás megállapítását,
– az adott kultúra telepítési kockázatának mértékét a talajadottságok alapján (az egyes állókultúrák telepítési
kockázatát jelentõ talajtani paraméterek határértékeit az 1. táblázat tartalmazza),
Mellékletként csatolni kell:
– alkalmas méretarányú térképvázlatot a telepítésre alkalmas területek lehatárolásával.”
3. A Rendelet 2. melléklet 2. pont 2.3. alpont harmadik mondatában a „150 cm-es talajszelvény” szövegrész helyébe
a „150 cm-es ásott talajszelvény” szöveg lép.
4. A Rendelet 2. melléklet 1. táblázat
a)
címében a „telepítését kizáró talajtani” szövegrész helyébe a „telepítési kockázatot jelentõ talajtani” szöveg,
b)
9. oszlop Szõlõ (oltvány) sorában a „>0,06” szövegrész helyébe a „>0,06**” szöveg,
c)
9. oszlop Szõlõ (saját gyökerû) sorában a „>0,06” szövegrész helyébe a „>0,06**” szöveg
lép.
5. A Rendelet 2. melléklet 1. táblázat utáni elsõ mondatot követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„** Ha a talaj fiziológiás mésztartalma meghaladja a 20%-ot, a szódalúgosság kockázatos értéke 0,08%-ra növekszik.”
6. A Rendelet 2. melléklet 2.7. pont „Helyszíni mintavétel szabályai:” sort követõ rendelkezései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„A hígtrágya mezõgazdasági területen történõ felhasználását megalapozó talajvédelmi tervhez a helyszíni mintavétel
pontjait úgy kell kiválasztani, hogy azok jellemezzék a területet talajtanilag, de feltárják a veszélyeztetett így különösen
a mélyebb fekvésû, összefolyással veszélyeztetett, telep közeli talajfoltokat.
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Táblánként, de legalább 25 hektáronként 0–30, 30–60, 60–90 cm mélységbõl rétegenként 1-1 talajmintát kell venni.
Az eltérõ talajtani paraméterekkel rendelkezõ foltokból, de legalább 50 ha-onként a jellemzõ ásott talajszelvénybõl
0–30, 30–60, 60–90 cm mélységbõl 1-1 talajmintát kell venni. 50 ha-nál kisebb területre készülõ talajvédelmi terv
esetén legalább egy jellemzõ szelvény feltárása szükséges.
50 ha-onként nitrátérzékeny területen 5 méteren, nem nitrátérzékeny területen 2 méteren belül elérhetõ talajvízszint
esetén talajvíz mintát kell venni. 50 ha-nál kisebb területre készülõ talajvédelmi terv esetén legalább egy talajvíz minta
vétele szükséges.
Tápanyag vizsgálathoz 5 ha-onként átlagmintavétel szükséges a 0–30 cm-es talajrétegbõl.
A felhasználásra kerülõ hígtrágya laboratóriumi vizsgálatához reprezentatív átlagmintát kell venni.
Laboratóriumi vizsgálatok:
a) talajminták laboratóriumi vizsgálata
aa) 25 ha-onkénti rétegmintákból minden esetben vizsgálandó paraméterek:
– kémhatás pH(H2O),
– kötöttségi szám (KA),
– humusztartalom (%),
– NO3 + NO2 – nitrogén,
– összes karbonát tartalom (CaCO3 %), vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldható összes sótartalom %,
ab) a jellemzõ szelvényekbõl vizsgálandó paraméterek:
– mechanikai összetétel és térfogattömeg vizsgálat,
– 1:5 vizes talajkivonatból sóösszetétel (0,15% vízben oldható sótartalom felett),
– báziscsere vizsgálat,
ac) az átlagmintákból elvégzendõ vizsgálatok
– tápanyag-vizsgálat (pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3 vagy hidrolitosaciditás, – NO3 + NO2
nitrogén, K2O, P2O5, Na, Mg, SO42-, Cu, Zn, Mn),
ad) szakmailag indokolt esetben vizsgálandó paraméterek:
– kritikus talajvízszint meghatározása,
– sómaximum mélysége,
– sóforgalmi számítások,
ae) számítással meghatározott paraméterek:
– összporozitás,
– differenciált porozitás,
– levegõ kapacitás,
– relatív levegõ tartalom,
– víz-levegõ arány,
– pF sor.
b) hígtrágya laboratóriumi vizsgálata:
– össznitrogén, nitrát, ammónium, K2O, P2O5, sótartalom, szárazanyag, szervesanyag.
c) talajvíz laboratóriumi vizsgálata:
– általános vízkémiai vizsgálat (pH, összes oldott anyag, vezetõképesség Cl-, CO32-, HCO3-, SO42-, NO3-, PO43, NH4+, K, Ca,
Mg, Na, Na%, Mg%, fenolftalein lúgosság, szóda egyenérték).
Tartalmi követelmények:
A tervnek tartalmazni kell
– az állattartó telepre vonatkozó információk felsorolását: telep azonosító adatai, név, cím, regisztrációs szám,
a keletkezõ hígtrágya mennyisége m3/év, valamint a hígtrágyára vonatkozó egyéb információk,
– a külön rendelet szerinti területi érzékenység megjelölését,
– a hígtrágya és a talajvizsgálati eredmények értékelését,
– a hígtrágya kijuttatás feltételeinek meghatározását, különös tekintettel a várakozási idõkre, védõtávolságokra,
– a felhasználható hígtrágya mennyiségét, amelyet a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, a tápanyagtartalma,
továbbá a termeszteni kívánt vagy termesztett növény víz- és tápanyag- (elsõsorban nitrogén) igénye, valamint
a hígtrágya beltartalmi tulajdonságai alapján kell meghatározni,
– nitrátérzékeny területen a dózisszámítások és a trágyakijuttatás esetében a külön jogszabályban
meghatározottakat kell érvényesíteni,
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– javaslatot a szükséges tápanyag kiegészítésre,
– javaslatot egyéb beavatkozásokra (kémiai talajjavítás, mélylazítás stb.).
Mellékletként csatolni kell:
– hígtrágya felhasználás lehetõségére vonatkozó kartogramot a felhasználható hígtrágya mennyiségek szerinti
lehatárolással.”

2. melléklet a 3/2013. (II. 1.) VM rendelethez
A Rendelet 3. melléklet 3. pontja a következõ 3.4. alponttal egészül ki:
„3.4. Szõlõtelepítést megalapozó egyszerûsített talajvédelmi terv
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, 1500 m2-nél kisebb szõlõ ültetvény telepítése esetén a következõ szakmai
tartalommal rendelkezõ talajvédelmi terv készítése szükséges.
A talaj tápanyag-ellátottságának és a telepítési kockázatának megállapításához 1-1 db átlagmintát kell venni a talaj
0–30 és 30–60 cm-es rétegeibõl.
A talajminták laboratóriumi vizsgálata:
– a talaj tápanyag-tartalom vizsgálata: (pH(KCl), humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3%, NO3+ NO2–N, P2O5,
K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu),
– szakmailag indokolt esetben: fenolftalein lúgosság, leiszapolható rész, kicserélõdési savanyúság (y2),
– gyökérnemes szõlõ esetében filoxérával szembeni immunitás vizsgálat (1 db 1 m-ig feltárt fúrt szelvény alapján).
Tartalmi követelmények:
A tervnek tartalmaznia kell
– a lejtõviszonyok és lejtõkategóriák megállapítását,
– a javasolt erózióvédelmi beavatkozásokat,
– a javaslat a forgatás maximális mélységére,
– 30 Magyar mészfok felett a mésztûrõ alanyhasználat elõírását,
– a környezetkimélõ alaptrágyázásra vonatkozó javaslatot,
– gyökérnemes szõlõ esetében a filoxérával szembeni immunitás megállapítását,
– a telepítés kockázatának mértékét a talajadottságok alapján (telepítési kockázatot jelentõ talajtani paraméterek
határértékeit az 1. táblázat tartalmazza).”

3. melléklet a 3/2013. (II. 1.) VM rendelethez
1. A Rendelet 5. melléklet 5.2. pont 5.2.1. alpont „Talajmintavétel módja, vizsgálatok köre:” alpontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„Talajmintavétel módja, vizsgálatok köre:
A hígtrágya mezõgazdasági területen történõ felhasználását megalapozó talajvédelmi tervhez a helyszíni mintavétel
pontjait úgy kell kiválasztani, hogy azok jellemezzék a területet talajtanilag, de feltárják a veszélyeztetett így különösen
a mélyebb fekvésû, összefolyással veszélyeztetett, telep közeli talajfoltokat.
Táblánként, de legalább 25 hektáronként 0–30, 30–60, 60–90 cm mélységbõl rétegenként 1-1 talajmintát kell venni.
Az eltérõ talajtani paraméterekkel rendelkezõ foltokból, de legalább 50 ha-onként a jellemzõ ásott talajszelvénybõl
0–30, 30–60, 60–90 cm mélységbõl 1-1 talajmintát kell venni. 50 ha-nál kisebb területre készülõ talajvédelmi terv
esetén legalább egy jellemzõ szelvény feltárása szükséges.
50 ha-onként nitrátérzékeny területen 5 méteren, nem nitrátérzékeny területen 2 méteren belül elérhetõ talajvízszint
esetén talajvíz mintát kell venni. 50 ha-nál kisebb területre készülõ talajvédelmi terv esetén legalább egy talajvíz minta
vétele szükséges.
Tápanyag vizsgálathoz 5 ha-onként átlagmintavétel szükséges a 0–30 cm-es talajrétegbõl.
A felhasználásra kerülõ hígtrágya laboratóriumi vizsgálatához reprezentatív átlagmintát kell venni.”
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2. A Rendelet 5. melléklet 5.2. pont 5.2.1. alpont „Laboratóriumi vizsgálatok:” alpontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„Laboratóriumi vizsgálatok:
a) talajminták laboratóriumi vizsgálata
aa) 25 ha-onkénti rétegmintákból minden esetben vizsgálandó paraméterek:
– kémhatás pH(H2O),
– kötöttségi szám (KA),
– humusztartalom (%),
– NO3 + NO2 – nitrogén,
– összes karbonát tartalom (CaCO3 %), vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldható összes sótartalom %,
ab) a jellemzõ szelvényekbõl vizsgálandó paraméterek:
– mechanikai összetétel és térfogattömeg vizsgálat,
– 1:5 vizes talajkivonatból sóösszetétel (0,15% vízben oldható sótartalom felett),
– báziscsere vizsgálat,
ac) az átlagmintákból elvégzendõ vizsgálatok
– tápanyag-vizsgálat (pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3 vagy hidrolitosaciditás, – NO3 + NO2
nitrogén, K2O, P2O5, Na, Mg, SO42-, Cu, Zn, Mn),
ad) szakmailag indokolt esetben vizsgálandó paraméterek:
– kritikus talajvízszint meghatározása,
– sómaximum mélysége,
– sóforgalmi számítások,
ae) számítással meghatározott paraméterek:
– összporozitás,
– differenciált porozitás,
– levegõ kapacitás,
– relatív levegõ tartalom,
– víz-levegõ arány,
– pF sor.
b) hígtrágya laboratóriumi vizsgálata:
– össznitrogén, nitrát, ammónium, K2O, P2O5, sótartalom, szárazanyag, szervesanyag.
c) talajvíz laboratóriumi vizsgálata:
– általános vízkémiai vizsgálat (pH, összes oldott anyag, vezetõképesség Cl-, CO32-, HCO3-, SO42-, NO3-, PO43 , NH4+, K, Ca,
Mg, Na, Na%, Mg%, fenolftalein lúgosság, szóda egyenérték).”
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Határozatok Tára

A Kormány 1032/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti
Biztonsági Együttmûködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttmûködési
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerõsítés
fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1033/2013. (II. 1.) Korm. határozata
az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó
közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezésérõl
1. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, mint támogató, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: MAZSÖK), mint
kedvezményezett, valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mint jogosult között 2012. január 3-án
létrejött támogatási szerzõdés módosítása iránt, akként, hogy a 21 millió USD támogatási összeg valamennyi
folyósított részlete és teljes egésze tekintetében a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló határideje
2014. június 30. napja legyen.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
haladéktalanul
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a MAZSÖK és a Conference for Jewish Material Claims Against Germany
(a továbbiakban: Claims Conference) között 2009. július 9-én létrejött megállapodás alapján a 2008-ban, 2009-ben és
2010-ben történt kifizetésekkel kapcsolatos elszámolás rendezése érdekében a Claims Conference a KPMG
nemzetközi könyvvizsgáló céget bízza meg egy, a nemzetközi standardoknak is megfelelõ, szúrópróbaszerû,
mintavétellel történõ elszámolás elkészítésével, mely elszámolás alkalmas arra, hogy a MAZSÖK – az 1. pont szerinti
szerzõdésben rögzített elszámolási elveknek megfelelõ – elszámolásának alapját képezze.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2011. és 2012. évre vonatkozó támogatási összeg külföldön élõ Holokauszt túlélõk
részére történõ folyósítása érdekében a MAZSÖK a Claims Conference-szel megállapodást kössön.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a 2014–2020-as programozási idõszakban az Európai Területi Együttmûködési Programok
intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelõsségi rend, feladatok
és tárgyalási mandátum kialakításáról
A Kormány
1. felhívja – az Európai Unió 2014–2020. közötti költségvetési idõszakában az európai területi együttmûködés keretében
megvalósuló –
a)
határon átnyúló programok tekintetében a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt,
b)
transznacionális programok tekintetében a nemzetgazdasági minisztert,
c)
interregionális programok tekintetében a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert
az egyes programok intézményrendszerének kialakítására, valamint a tárgyalási mandátum képviseletére,
2. az Európai Unió 2014–2020. közötti költségvetési idõszakára való sikeres felkészülés érdekében, az európai területi
együttmûködési programok tekintetében felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
valamint a Széchenyi Programirodát a határon átnyúló programok,
b)
a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert a transznacionális programok,
c)
a nemzetgazdasági minisztert és a Széchenyi Programirodát az INTERACT Program,
d)
a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert az INTERREG VC Program,
e)
a nemzetgazdasági minisztert az ESPON 2020 Program,
f)
a belügyminisztert az URBACT Program
nemzetközi tervezési munkacsoportjában való részvételre, valamint az elkészült operatív programok Kormány elé
történõ beterjesztésére,
Felelõs:
az a)–f) pontban megjelölt miniszterek és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
folyamatos, a nemzetközi tervezési munkacsoportok mûködéséig, valamint az operatív
programok Kormány általi elfogadásáig
3. az Európai Unió 2014–2020. közötti költségvetési idõszakára való sikeres felkészülés érdekében, az európai területi
együttmûködési programok tekintetében felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert az európai területi
együttmûködési programok tervezésével és intézményrendszerével kapcsolatos általános koordinációs feladatok
ellátására, és az érintett miniszterek tervezési munkába történõ bevonására,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos az operatív programok Kormány általi elfogadásáig
4. az Európai Unió 2014–2020. közötti költségvetési idõszakára való sikeres felkészülés érdekében a határ menti
és a transznacionális programok tekintetében felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze
a 2014–2020. közötti programok elõkészítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítását a 2007–2013. közötti
programok nemzetközi, illetve hazai kerete terhére.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1035/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan
kötött Támogatási Szerzõdés, Finanszírozási Szerzõdés és Finanszírozási Szerzõdés Kiegészítõ
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerzõdés 1. számú
módosításának jóváhagyásáról
A Kormány a folyamatban lévõ Budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó
felszíni beruházásai címû projekt (a továbbiakban: Projekt) befejezésének és a projektre megítélt Kohéziós Alap támogatás
maximális felhasználásának érdekében
1. jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött
Támogatási Szerzõdés, Finanszírozási Szerzõdés és Finanszírozási Szerzõdés Kiegészítõ Megállapodás módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerzõdés 1. számú módosításának szövegét,
2. felhatalmazza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott szerzõdésmódosítást
aláírja,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
Határidõ:
azonnal
3. elrendeli, hogy a projekthez kapcsolódóan felmerült vállalkozói, illetve megbízotti követelés érvényesítésére irányuló
eljárások alapján a vállalkozói, illetve megbízotti szerzõdések módosításairól szóló beszámoló, illetve azok
kormányzati jóváhagyásra történõ elõterjesztésére e határozat közzétételét követõen kéthavonta kerüljön sor.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
Határidõ:
folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2013. évre vonatkozó felhasználási tervét az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott felhasználási terv
végrehajtásáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. március 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

TIOP-2.3.1. és TIOP-2-3.3. központi egészségügyi
informatikai konstrukciókhoz arányos közép-magyarországi
régióval összefüggõ forrás biztosítása
Összesen:

Nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló alap és ipari
kutatási, valamint infokommunikációs technológiai
fejlesztési projektek támogatása a közép-magyarországi
régióban (KTIA_AIK_12)
Nemzetközi programokba való bekapcsolódás támogatása

Technológiai start-up ökoszisztéma építés
Versenyképességi szerzõdések – K+F kapacitásfejlesztési
alprogram
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
a közép-magyarországi és a konvergencia régióban

Konstrukció megnevezése

2013. márciustól
folyamatosan
2013. március

2,0

20,57

2,47

2013. január

2013. január

10,0

2,0

2013. február
2013. március

Megjelenés tervezett hónapja

2,1
2,0

Keretösszeg
(milliárd Ft)

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2013. évben újonnan meghirdetendõ pályázatok

1. melléklet az 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

– A 2012. évi tapasztalatok alapján a legnagyobb piaci
igény erre a konstrukcióra volt (2,4-szeres túljelentkezés),
– az uniós kutatás-fejlesztési források várható kimerülése
miatt (GOP 1. prioritás) a konvergencia régióban mûködõ
vállalkozások és kutatóhelyek kutatás-fejlesztési
tevékenységének támogatása szükséges a 2013. évben.
– A 2012. évi tapasztalatok alapján a legnagyobb igény
a kutatóhelyek részérõl erre a konstrukcióra volt (2,7-szeres
túljelentkezés),
– a konstrukció kerete felemelésre kerül.
A konstrukció célja a nemzetközi kapcsolatok erõsítése,
nemzetközi és kétoldalú programokban való részvétel.
A központi egészségügyi informatikai konstrukciókhoz
arányos közép-magyarországi régióval összefüggõ forrás
biztosítása érdekében szükséges.

Eredetileg 2012-re tervezett.
Eredetileg 2012-re tervezett.

Ismertetés
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A Kormány 1037/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt
1. fázis” címû] projekt forráskeretének módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú, az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása
(ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” címû kiemelt projekt forráskeretének nettó 36,998 Mrd Ft-ra történõ csökkentését,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014–2020. közötti uniós költségvetési idõszakra vonatkozó tervezés
keretében biztosítsa az ELI-ALPS nagyprojekt megvalósításának 2. fázisához szükséges nettó 24,3 Mrd Ft forrást,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. visszavonja a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis”
címû] projekt kiemelt projektként történõ nevesítésérõl, valamint az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált
európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló
1461/2012. (X. 26.) Korm. határozat 1. pontját és a 3. pont e) alpontját.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító

GOP-1.1.112/B-20120001

Operatív program

Gazdaságfejlesztési
Operatív
Program

ELI-HU
Nonprofit Kft.

Támogatást
igénylõ neve
Projekt címe

ELI lézer
kutatóközpont
megvalósítása
(ELI-ALPS)
nagyprojekt
1. fázis

1. melléklet az 1037/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

támogatás nettó
összege (Ft)

46 998 000 000
Az ELI Lézer kutató központ
megvalósítása (ELI-ALPS) projekt
elsõdleges célja, hogy a nemzetközi
tudományos közösség számára
ultragyors fényforrások széles skáláját,
különösen XUV és röntgensugárzást
biztosítson, ideértve az extrém rövid,
attoszekundumos impulzusokat is.
Az ELI-ALPS felhasználói
létesítményként is mûködik, ezért alapés alkalmazott kutatási célokat is szolgál
majd a fizika, kémia, anyag- és
orvosbiológiai tudományok, valamint
– tovagyûrûzõ hatásként – az ipari
alkalmazások területén. Az ELI-ALPS-hoz
kapcsolódó kutatásokra és a kutatási
infrastruktúra mûködtetésére jött létre
az ELI-HU Nonprofit Kft. Az ELI-HU
kutatási szervezet elsõdleges feladata
a projekt megvalósítási idõszakában
a beruházás menedzselése és
a technológiai berendezések
beszerzéséhez kapcsolódó K+F
tevékenységek végzése. Az elsõ fázisban
kiépül a befogadó épületegyüttes
jelentõs része, valamint a tudományos
berendezések egy része is megkezdi
mûködését. Négy épületben összesen
a tervek szerint 24 500 m2 nagyságú
terület lesz kiépítve, három fõ
lézerrendszer lesz kialakítva és kiépül
a támogató infrastruktúra.

Projekt rövid bemutatása

0

önerõ
összege
(Ft)

Módosítást megelõzõ
elszámolható közkiadás

36 998 000 000

támogatás nettó
összege (Ft)

0

önerõ
összege
(Ft)

A támogatás csökkentésével
szerepeltethetõ módosított
elszámolható közkiadás

10 000 000 000

támogatás nettó
része (Ft)

A csökkentés

0

önerõ
része
(Ft)
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A Kormány 1038/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 7338 j. úton”) címû
projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása
a 7338 j. úton” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KDOP-4.2.1/A-112012-0014

Projekt azonosító száma

Térségi elérhetõség javítása
a 7338 j. úton

Projekt megnevezése

1. melléklet az 1038/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Támogatást igénylõ neve

1 920 189 397

Projekt támogatási
összege
(Ft)

100%

Támogatás intenzitása

A projekt a 7338. j. út Balatonakali,
Dörgicse, Vászoly, Pécsely
településeket érintõ 13,32 km hosszú
szakaszának felújítását tartalmazza.

A projekt rövid bemutatása
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A Kormány 1039/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elõvárosi
közlekedési rendszereinek fejlesztése”címû) kiemelt projekt költségnövekményének
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú, „Kecskemét Megyei Jogú Város elõvárosi közlekedési
rendszereinek fejlesztése” címû, kiemelt projekt támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés Operatív Program Irányító Hatósága a támogatási
szerzõdés módosításáról intézkedjen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0002

Projekt azonosító száma

Kecskemét Megyei Jogú Város elõvárosi
közlekedési rendszereinek fejlesztése

Projekt megnevezése

1. melléklet az 1039/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kedvezményezett megnevezése

401 875 000

Eredeti Támogatási Összeg
(Ft)

86 206 240

Felmerült
költség-növekmény
összege
(Ft)

488 081 240

Módosított támogatási
összeg
(Ft)
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A Kormány 1040/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai
támogatása” címû) kiemelt projekt nevesítésérõl
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú, „Foglalkoztatási programok
megvalósításának szakmai támogatása” címû, projekt kiemelt projektként történõ nevesítését,
2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán
Erõforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

TÁMOP-1.4.7-12/1

Konstrukció kódja

Foglalkoztatási programok
megvalósításának szakmai támogatása

Projekt megnevezése

1. melléklet az 1040/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Támogatást igénylõ neve

0,7 Mrd Ft

Projekt támogatási összege
(keret KMR+KONV része)

A program fõ célja a foglalkoztatás
bõvítését, a munkaerõ-piaci integrációt és
az alkalmazkodóképesség növelését célzó
foglalkoztatás-fejlesztési programok
eredményességének növelése
a projektmegvalósító szervezetek szakmai
támogatása, a hálózatosodás elõsegítése,
a bevált modellek elterjesztése,
rendszerszerû alkalmazása,
intézményesítése és a tapasztalatok átadása
révén.

Projekt rövid bemutatása
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A Kormány 1041/2013. (II. 1.) Korm. határozata
az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium közötti,
a Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Pákozd–Sukorói Csata
Emlékkiállítás 2013. évi fenntartása érdekében 24,1 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyûjtemények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím javára.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XIII

XX

1

11

2

1
2
3

11

Jogcím
név

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

24,1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

ElĘir.
csop.
név

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények
XIII
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
1
198279
2
Egyéb HM szervezetek
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnali
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

218672

XX

Jogcím
csop.
név

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

1
2
3
b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ

1

1

Cím
név

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

198279

218672

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1. melléklet az 1041/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

•

24,1

24,1

A 1543/2012. (XII.
4.) Korm.
határozat 1. pont
c) alpontja

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

A megyei
múzeumi
szervezetek állami
fenntartásban
maradó
tagintézményeirĘl
szóló 1543/2012.
(XII. 4.) Korm.
határozat 1. pont
c) alpontja

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

MAGYAR KÖZLÖNY

I.n.év

-24,1

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

15,0
4,1
5,0

-15,0
-4,1
-5,0

Módosítás
(+/-)
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A Kormány 1042/2013. (II. 1.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Magyar Turizmus Zrt.
hatékony marketing tevékenységére 1200,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 2. Turisztikai
célelõirányzat jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Cím
név

20

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

33

2

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Turisztikai célelĘirányzat

Cím
név

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

030164

XVII.

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

20

Cím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
33
Hazai fejlesztési programok
030164
2
Turisztikai célelĘirányzat
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
XI.
Miniszterelnökség
297102
7
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

XVII.

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

1. melléklet az 1042/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

1 200,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

1 200,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-1 200,0

1 200,0

Módosítás
(+/-)

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1043/2013. (II. 1.) Korm. határozata
az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésû állami beruházás folytatásához
szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a ferencvárosi labdarúgó stadion
beruházás finanszírozásához 6900,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím,
1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 3. Stadionfejlesztés jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: nemzeti fejlesztési miniszter, az egyes kiemelt
jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
2013. december 15.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az egyes kiemelt jelentõségû
budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos bevonásával gondoskodjon arról, hogy Magyarország 2014. évi
központi költségvetése tervezése során az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésû állami
beruházás kapcsán a Kormány által elfogadott ütemezés megvalósulásához szükséges beruházási összeg
a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérõl szóló törvény tervezetében a fenti célra rendelkezésre álljon.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
Magyarország 2014. évi központi költségvetésének tervezése
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

2

Cím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Felhalmozási jellegĦ kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
331217
3
Stadionfejlesztés
XI.
Miniszterelnökség
297102
7
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

XLIII.

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XI. Miniszterelnökség

1. melléklet az 1043/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

6 900,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

6900,0

I.n.év

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-6 900,0

6 900,0

Módosítás
(+/-)

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A miniszterelnök 13/2013. (II. 1.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen
a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 14/2013. (II. 1.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között
a diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik vízummentességérõl szóló megállapodás
végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság
Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik vízummentességérõl szóló megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
3. felhívom a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás kihirdetésérõl szóló
törvény tervezetét a szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 15/2013. (II. 1.) ME határozata
a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács elnökének kinevezésérõl
A Nemzeti Bûnmegelõzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. b) pontja szerinti jogkörömben
– a belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttes javaslata alapján –
dr. Hatala József rendõr altábornagyot a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács elnökévé
– 2013. február 4-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 16/2013. (II. 1.) ME határozata
az országos rendõrfõkapitány kinevezésérõl
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése alapján, a belügyminiszter javaslatára
Papp Károly rendõr vezérõrnagyot országos rendõrfõkapitánnyá
– 2013. február 4-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

