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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelete
a „Somogyvár-Kupavár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Somogyvár-Kupavár nemzeti emlékhely tiszteletére – „Somogyvár-Kupavár” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. szeptember 29.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Somogyváron feltárt, griffmadarat formázó kő dombormű ábrázolása 

látható. Az  emlékérme szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a  „FORINT” felirat, fölötte 
vízszintesen a „2000” értékjelzés olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon, középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, 
középen a „2014” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, középen a  somogyvári Kupavár-hegyre épült Szent Egyed-bazilika és bencés apátság 
alaprajzának ábrázolása látható, háttérben a rekonstruált kerengő-részlettel. Az emlékérme szélén, felső köriratban 
a „SOMOGYVÁR-KUPAVÁR”, alsó köriratban a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható. Az  alsó és a  felső köriratot 
bal oldalon, középen a  nemzeti emlékhelyek emblémájának ábrázolása, jobb oldalon, középen Tóth Zoltán 
tervezőművész mesterjegye választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. §  Ez a rendelet 2014. szeptember 29-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

	  

 

 

	  

2. melléklet a 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás 
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak 
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás minőségétől 
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről 
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„f ) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót 
és a  20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó 
földgázkereskedőnek, az  egyetemes szolgáltatónak, illetve a  20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező, kapacitás-lekötést nem igénylő felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és az  ilyen gázmérővel 
rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdés ny) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„ny) kapcsolt kapacitás: egy átadás-átvételi ponton a csatlakozó rendszerüzemeltetők által nem megszakítható vagy 
megszakítható alapon közösen felkínált szabványos kapacitástermék, amely magában foglalja az  átadás-átvételi 
pont két oldalán lévő megfelelő belépési és kilépési kapacitást,”

 (3) Az R. 2. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„q) gáznapi középhőmérséklet: az  Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által az  5.  melléklet 
szerinti mérési pontokon mért és a gáznapot követő nap 12:00 óráig nyilvánosságra hozott hőmérsékletérték,”

2. §  Az R. 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  9.  § (4)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az  átadási-átvételi pontonként lekötött 
órai vagy napi kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat, 
valamint utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a  szállítási rendszerüzemeltetőnek. A  fizetendő pótdíj mértéke 
az  adott hónapon belül a  –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe 
vett legnagyobb többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. A  fizetendő utólagos kapacitásdíj 
mértéke az  adott hónapon belül a  –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe 
vett legnagyobb – az  adott hónapban a  pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – 
többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíja. A  betáplálási pontok esetében az  5.  mellékletben foglalt OMSz 
mérési pontok szerinti középhőmérsékletek számtani átlagát, a kiadási pontok esetében a kiadási ponthoz rendelt 
mérési ponton mért gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj 
havonta ismételten felszámításra kerül. Az  utólagos kapacitásdíjat csak a  megelőző hónap(ok)ban, a  –12,0  °C-nál 
hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra 
kell megfizetni a  szállítási rendszerüzemeltető számára. A  kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj 
számításának alapja a földgáz hőértékben lekötött, szerződésben rögzített órai vagy napi kapacitás és a túllépéssel 
érintett órában vagy napon átvett hőmennyiség teljes különbözete. A  kapacitás-túllépés elszámolása a  2.  § 
(1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae), aai), aak) és acb) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért napi, 
hőértékre átszámított mennyiségnek a  rendszerhasználóra – az  ÜKSZ-ben a  szállítóvezeték betáplálási pontjaira 
vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi (hőértékre átszámított) mennyiségek alapján történik. 
A  szállítási rendszerüzemeltető köteles a  szállíttató párokat, valamint a  szállíttató párokra allokált mennyiségeket 
is feltüntetni a  pótdíj számlán. A  kapacitás-túllépés elszámolása a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa), aaf ), 
aag), aaj), aal) és aam)  alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai (hőértékre átszámított) mennyiségnek 
a  kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által, a  rendszerhasználóra – az  ÜKSZ-ben a  szállítóvezeték kiadási 
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pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai (hőértékre átszámított) mennyiségek alapján 
történik. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A  kiadási pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál a  gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe 
venni. Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre 
gáznapi középhőmérséklet adat, a  felek az  OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A  felek eltérően 
is megállapodhatnak a  kiadási pontokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A  szállítási 
rendszerüzemeltető és a  13.  § (2)  bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, 
mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a  szállítási 
rendszerüzemeltető és ez  a  felhasználó így állapodik meg, és a  felhasználó viseli a  hőmérsékletmérő berendezés 
költségeit.”

3. §  Az R. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szerződési időszakra vonatkozó kapacitást a  szerződési időszakban az  átadási-átvételi pontokon igénybe 
venni tervezett legnagyobb kapacitás alapján kell lekötni és a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat 
megfizetni. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában meghatározott átadás-átvételi pontokon, 
amennyiben a  rendszerhasználó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitása kisebb, mint a  téli időszakon kívüli 
időszakra lekötött kapacitása, a  téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a 2. melléklet 
II. pontja szerinti – szállítási kapacitásdíjon felül köteles a rendszerhasználó megfizetni a téli fogyasztási időszakon 
kívüli időszakra lekötött kapacitások és a  téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások pozitív különbözetére 
a 2. melléklet II. pontja szerinti éves szállítási kapacitásdíj 5%-át.
(2) Azokon a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon, amelyeken a téli 
fogyasztási időszakra lekötött kapacitás kisebb, mint a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás, 
a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás novemberi és december havi igénybevétele után 
a  2.  melléklet II.  pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat – a  13.  § (1)  bekezdése szerinti összegen felül – azokra 
a  napokra is meg kell fizetni, amelyeken földgázt vételeznek. A  számításnál figyelembe veendő kapacitás 
a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás és a  téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás 
különbözete.”

4. § (1) Az R. 29. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendszerhasználó az  átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése 
esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az adott hónapon belül
a) a hónap –12,0 °C vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén 
a  jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (pótdíj), 
valamint
b) a hónap –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés 
esetén jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az  adott hónapban a  pótdíj fizetés alapjául szolgáló 
többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj)
megfizetni a földgázelosztónak.
A pótdíj ismételt kapacitás-túllépés esetén havonta ismét felszámításra kerül.
Az utólagos kapacitásdíjat csak a  megelőző hónap(ok)ban, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon 
jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.
A pótdíj és az utólagos kapacitásdíj számításának alapja a hőértékben lekötött órai kapacitás és az adott hónapban 
a  legmagasabb túllépéssel érintett órában átvett – hőértékre átszámított – hőmennyiség teljes különbözete. 
A  földgázelosztó kapacitás túllépés esetén a  pótdíj vagy utólagos kapacitásdíj kiszámlázását köteles az  adott 
hónapot követő hónap 30. napjáig megtenni.”

 (2) Az R. 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pótdíjak kiszámításánál a  gáznapra vonatkozó napi középhőmérséklet értéket kell alkalmazni. Ha az  adott 
hőmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre középhőmérséklet adat, 
a  felek az  OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A  felek eltérően is megállapodhatnak a  gázátadó 
állomásokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A  földgázelosztó és a  25.  § (2)  bekezdése szerinti 
kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő 
berendezés adatait kell alkalmazni, ha a földgázelosztó és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli 
a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.”
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 (3) Az R. 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdésben megfogalmazottak bekövetkezését követően módosított kapacitás-lekötés nem érinti 
a pótdíj alkalmazását.”

5. § (1) Az R. 30. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  átadási-átvételi ponton a  szerződési időszakban és a  téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, 
az  elosztási kapacitásdíjat és az  elosztási alapdíjat a  téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás 
alapján köteles a  felhasználó után a  rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a  felhasználó 
legnagyobb kapacitású felhasználását mérő gázmérő névleges (össz)kapacitása értendő, ha az  átadási-átvételi 
pontonként 20 és 100 m3/h érték között van és a felhasználó nem igényelt lekötött kapacitást, és lekötött kapacitás 
értendő akkor, ha a  felhasználó legnagyobb kapacitású felhasználását mérő gázmérő névleges (össz)kapacitása 
átadási-átvételi pontonként 100 m3/h vagy annál nagyobb. Az  elosztási kapacitásdíjat, az  elosztási alapdíjat, 
valamint az elosztási forgalmi díjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói 
kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.”

 (2) Az R. 30. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton november és december hónapokban 
is sor kerül a  téli időszakon kívüli időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére, akkor (a téli időszakon kívüli 
időszakra lekötött legnagyobb kapacitás és a  téli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás különbözetére) 
a  rendszerhasználó az  elosztási kapacitásdíjat vagy az  elosztási alapdíjat – az  (1)–(2)  bekezdés szerinti összegen 
felül – azokra a  novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az  átadási-átvételi ponton 
földgázt vételeznek. Ha az  átadási-átvételi ponton november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb 
középhőmérsékletű gáznapon vagy a téli fogyasztási időszakban is történik gázvételezés, a földgázelosztó jogosult 
a  téli időszakon kívüli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás után az  elosztási kapacitásdíjat vagy az  elosztási 
alapdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni. A rendszerhasználó által a gázévben az átadási-átvételi 
pontra (elosztási kapacitásdíjban vagy elosztási alapdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak, a kötbérek 
és a kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a  téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb 
kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj lehet.”

6. §  Az R.
a) 2.  § (1)  bekezdés zs)  pontjában az „átlag-hőmérsékletű napon” szövegrész helyébe a „középhőmérsékletű 

gáznapon” szöveg,
b) 12.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 13.  § (3)  bekezdésében, 29.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 

az „átlaghőmérsékletű napon” szövegrész helyébe a „középhőmérsékletű gáznapon” szöveg,
c) 30.  § (3a)  bekezdésében az  „átlaghőmérsékletű napokon” szövegrész helyébe a  „középhőmérsékletű 

gáznapokon” szöveg,
d) 12. § (4) és a 29. § (4) bekezdésében az „átlaghőmérsékletű napján” szövegrész helyébe a „középhőmérsékletű 

gáznapján” szöveg
lép.

7. §  Az R. 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „100 m3/h-nál nagyobb” szövegrész helyébe a „100 m3/h vagy annál 
nagyobb” szöveg lép.

8. §  Az R. 16. § (5) bekezdésben a „0,25%-át” szövegrész helyébe a „0,5%-át” szöveg lép.

9. § (1) Az R. 19. § (2) bekezdésében az „1/60-ad része” szövegrész helyébe az „1/80-ad része” szöveg lép.
 (2) Az R. 19. § (3) bekezdésében az „50%-ának 1/60-ad része” szövegrész helyébe a „25%-ának 1/80-ad része” szöveg lép.

10. §  Az R. 32. § (5) bekezdésében a „0,25%-át” szövegrész helyébe a „0,5%-át” szöveg lép.

11. § (1) Az R. 35. § (2) bekezdésében az „1/60-ad” szövegrész helyébe az „1/80-ad” szöveg lép.
 (2) Az  R. 35.  § (3)  bekezdésében az „50%-ának az  1/60-ad része” szövegrész helyébe a „25%-ának az  1/80-ad része” 

szöveg lép.
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12. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  Az R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

14. §  Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.

15. §  Hatályát veszti az R.
a) 2. § (1) bekezdése b) pontja,
b) 9. § (12) bekezdése.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelethez

1. Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés  Szállítási 
kapacitásdíj 

[Ft/(MJ/h)/év] 

 Szállítási 
kapacitásdíj 

[Ft/(MJ/nap)/év] 

 Szállítási forgalmi 
díj 

(Ft/GJ) 
 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja 
(kiadási pontok) 

 199,60     

 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 

 511,36  -  

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

 229,50     

 a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar 
határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 

 -  24,37   

 a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar 
határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont) 

 -  24,37 33,99 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar 
határ Beregovo felőli betáplálási pont) 

 -  24,37   

a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar 
határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont) 

 24,37  

 a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar 
határ Horia felőli betáplálási pont) 

 -  24,37   

 a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés 
betáplálási pont) 

 -  21,93   

 a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási 
pont) 

 -  8,95   

      „ 

 

2. Az R. 2. melléklet III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „1. Elosztási díjak 
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák 
 Elosztási  
átalánydíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
forgalmi díj 

   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 395,24    
 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 9 192  179,06 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  15 218 60,59 
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b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák 
 Elosztási  
átalánydíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
forgalmi díj 

   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 384,59 

 
      

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  9 192   135,59 
 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

    14 633 60,59  

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák 
 Elosztási  
átalánydíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
forgalmi díj 

   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 344,04       
 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  9192   105,78 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

    11 698 20,71 

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák 
 Elosztási  
átalánydíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
forgalmi díj 

   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó  337,05       
 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  9 192    116,10  

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

     11 325 20,36  

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák 
 Elosztási  
átalánydíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
forgalmi díj 

   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó  313,3       
 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

   9 192   95,17  

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

    14 071   20,44 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák 
 Elosztási  
átalánydíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
alapdíj 

 Elosztási  
forgalmi díj 

   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 376,86        
 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  9 192    143,89  

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

    14 633  45,36  

„ 

 
3. Az R. 2. melléklet IV. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

23 425   58,26 

100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

  740 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású 
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

  350 33,21 

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

21 164   58,26 

 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

  766 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású 
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

  294 33,21 
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c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

13 405   59,17 

 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

  365 39,94 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású 
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti 
kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

  344 39,05 

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

14 479   58,17 

 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

  332 40,43 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású 
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti 
kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

  320 36,07 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

14 588   58,41  

 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

  410 29,50 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású 
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti 
kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

  449 33,29 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

20 369   58,16 

 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

  546 36,35  

 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású 
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

  521 31,99 

                                                         „ 
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2. melléklet a 8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelethez
„5. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

Szállítási kiadási pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok 

   A  B 
 1  OMSZ mérési pont 

megnevezése 
 OTR/WEM kiadási pont megnevezése 

 2  Agárd  Dunaújváros 1, Dunaújváros+Fadd, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta 
1-5-2 (DHE), Fadd 1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy, 
Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, 
Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, 
Szabadegyháza 2, Százhalombatta 1-2+3, Százhalombatta 1-2 (DHE), Százhalombatta 
1-3 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, 
Szabadbattyán 1-2 

 3  Baja  Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, 
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb 

 4  Békéscsaba  Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, 
Gerendás + Békéscsaba 3, Gerendás, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad 
+ Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós 

 5  Budapest-Lőrinc  Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta 
1-5-1 (DHE), Budaörs, Budatétény, Százhalombatta 1-5-1 (DHE), Cegléd I+II, Cegléd I, 
Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, 
Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, 
Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, 
Százhalombatta 1-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, 
Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, 
Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, 
Szigetszentmiklós II, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), 
Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, 
Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő 

 6  Debrecen  Balmazújváros, Berettyóújfalu, , Bödönhát 1-1, Bödönhát 1-2, Debrecen, Debrecen I-1, 
Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, 
Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, 
Sáránd, Téglás, Tiszacsege 

 7  Eger  Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös, 
Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Pétervására, 
Sámsonháza, Tarnalelesz, Visonta, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, 

 8  Győr  Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-1, Devecser 1-2, Gönyű, Győr 
1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona 1-1, 
Lovászpatona 1-2, Pápa 

 9  Káld  Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi 
 10  Kaposvár  Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonboglár, Balatonszéplak, Marcali, Háromfa, 

Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Kőröshegy, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, 
Öreglak 1-2, Somogyjád, Somogysámson 

 11  Bogyoszló  Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér 
 12  Kecskemét  Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét 

II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, 
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse 

 13  Kelebia  Jánoshalma, Kunfehértó 
 14  Kiskunmajsa  Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank 
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 15  Miskolc  Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika 
I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika 
IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, 
Miskolc I+II-6, Miskolc I, Miskolc II-6, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III 
(HCM), Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, 
Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 
(THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros 
I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), 
Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO), Vadna, Tiszaújváros I-4 (INERT) 

 16  Mosonmagyaróvár  Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós 
 17  Nagykanizsa  Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely, 

Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2 
 18  Nyíregyháza  Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, 

Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, 
Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 4, 
Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 4, Nyírtelek 5, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, 
Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény 

 19  Orosháza  Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1, 
Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár 

 20  Paks  Aba 
 21  Pécs  Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II, 

Pécs III 
 22  Pitvaros  Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza 
 23  Soltvadkert  Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár 
 24  Sopron  Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3 
 25  Szarvas  Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1 
 26  Szécsény  Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 

2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, 
Szigetmonostor, Vác II 

 27  Szeged  Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2 
+ Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma, Üllés 1, 
Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD) 

 28  Szentes  Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II 
 29  Szentgotthárd  Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd 
 30  Szentkirályszabadja  Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Papkeszi, Pétfürdő 1, Raposka, 

Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, 
Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Ősi, Pétfürdő 2 

 31  Szolnok  Abony, Berekfürdő, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, 
Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, 
Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2, 
Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2 

 32  Szombathely  Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, 
Vasszécsény 

 33  Tápiószele  Zsámbok 3 
 34  Tass  Kunadacs, Tass 
 35  Tát  Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu 
 36  Tata  Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék 
 37  Záhony  Mándok 
 38  Zalaegerszeg  Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, 

Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD 
NLT, Nagylengyel KTD NLT-3 

 „ 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), f ) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások 
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) 
FVM rendelet] 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  erdőgazdálkodó ügyfélnek az  egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie 
az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.”

 (2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által 
megállapított 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontot, valamint a c) pont ca) és cb) alpontot az 1/2014. (IX. 15.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 5.  § (2)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontjában, valamint c)  pont ca) és 
cb)  alpontjában az  „az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben” 
szövegrész helyébe „az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben, vagy 
amennyiben a  szaktanácsadási szolgáltatási szerződés 2013-ban vagy 2014-ben lépett hatályba, úgy a  szerződés 
hatálybalépésének évében, vagy a hatálybalépést megelőző lezárt gazdasági évben” szövegrész lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi 
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  öntözés, a  melioráció és a  területi vízgazdálkodás 
mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 4.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az az ügyfél, akinek a támogatási határozata
a) 2010. január 1. napján vagy azt követően, 2013. december 31. napjával bezárólag emelkedett jogerőre, köteles
aa) a műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani és
ab) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés a) pont szerinti időpontig benyújtani,
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b) 2014. január 1. napján vagy azt követően emelkedett jogerőre, köteles
ba) a műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani és
bb) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés b) pont szerinti időpontig benyújtani.”

 (2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 4. § (6) bekezdés
a) a) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. március 31. napjáig,
b) b) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig
kell benyújtani.”

 (3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/D. §-sal egészül ki:
„12/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
által megállapított 4.  § (6)  bekezdést és 9.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Amennyiben valamely állat vagy törzsállomány a támogatási időszak utolsó napját megelőző 90 napon belül 
esik ki, úgy a  támogatásra jogosult mentesül az  (1)  bekezdés szerinti pótlási kötelezettség alól, azonban köteles 
a  kiesés tényét a  kiesést követő 10 napon belül a  támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes 
megyei MVH kirendeltségénél bejelenteni.”

 (2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 38. §-sal egészül ki:
„38.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által 
megállapított 11. § (1a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben 
is alkalmazni kell.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés 
keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) 
VM rendelet] 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kötelezettségátadás és jogutódlás – a  (4a)  bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a  teljes aktuális 
tételállományra vonatkozóan lehetséges, az aktuális tételszámnál kevesebb tétel nem ruházható át.”

 (2) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Részleges tételállományra vonatkozó kötelezettségátadás és jogutódlás csak költségvetési szerv, illetve az 50% 
feletti állami tulajdoni hányadú cég esetén lehetséges, amennyiben jogszabályban elrendelt szervezeti változás 
miatt a továbbiakban nem tudja a teljes aktuális tételállományra vonatkozó megőrzési kötelezettségét teljesíteni.”

 (3) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
által megállapított 11. § (4) és (4a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 126. szám 13455

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények 
korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

6. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, 
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet] 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az utolsó kifizetési kérelmet 2015-ben az egységes kérelem részeként lehet benyújtani az MVH-hoz.”

 (2) Az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet által megállapított 8.  § (1a)  bekezdést 
a 2014. december 16-án folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot, 
az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. március 31. napjáig
kell a műveletet megvalósítania.”

 (2) A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 7. Kifizetési kérelem alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B.  § A Vhr. 17.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  utolsó kifizetési kérelmet a  művelet megvalósulását 
követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.”

 (3) A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 3.  § (7)  bekezdést, 8/B.  §-t az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 3. § (8) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

8. §  Hatályát veszti a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez 
a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 
módosítása

9. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a  2012. évtől nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet [a  továbbiakban: 111/2011. (XI. 24.) 
VM rendelet] 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. napjáig kell megvalósítani.”

 (2) A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 8. Kifizetési kérelem alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.”

 (3) A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 3.  § (6)  bekezdést, 9/B.  §-t az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”



13456 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 126. szám 

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés 
keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

10. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a  továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) 
VM rendelet] 6. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  (7)  bekezdés szerinti kötelezettséget megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a  támogatásra jogosult 
igazolni tudja, hogy a 6. melléklet szerinti kötelező tenyésztésben tartási időtartam azért szakadt meg, mert az állat 
ideiglenesen
a) karanténba került,
b) mesterséges termékenyítő állomásra került,
c) állatorvosi vizsgálaton volt, vagy
d) kiállításon vett részt.”

 (2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 6. § (7a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

9. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) 
VM rendelet módosítása

11. § (1) A  LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a  továbbiakban: 30/2012. 
(III. 24.) VM rendelet] 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Nem számolható el bérleti díj olyan ingatlannal kapcsolatban, amely
a) a  LEADER HACS elnöke, vezető tisztségviselője, munkaszervezet vezetője, munkaszervezet munkavállalója 
tulajdonában áll,
b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója tulajdonában áll,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában áll, vagy
d) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet tulajdonában áll, 
amelyben az a)–b) pont szerinti személyek vezető tisztséget viselnek.”

 (2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. július 31-ig 
kell benyújtani.”

 (3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel megállapított 7.  § (11)  bekezdést, 11.  § 
(12) bekezdést, valamint 1. mellékletet a 2014. október 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (4) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek 
készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) 
VM rendelet módosítása

12. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez 
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet [a  továbbiakban: 
43/2012. (V. 3.) VM rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az ügyfél köteles a megvalósítási időszakon belül – legkésőbb a 10. § (2) bekezdés e) pont szerinti időszakig – 
a  Natura 2000 fenntartási tervet a  Natura kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek 
megfelelően elkészíteni.”
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 (2) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakok]
„e) 2015. április 1–2015. május 31.”

 (3) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 
szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (4) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 8.  § (1)  bekezdést, 10.  § (2)  bekezdés e)  pontot, valamint 11.  § (4)  bekezdést, az  1/2014. (IX. 15.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

13. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot, 
az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. március 31. napjáig
kell a műveletet megvalósítania.”

 (2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 
szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 9. Záró rendelkezések alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 4.  § (5)  bekezdést, 12.  § (3)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

14. §  Hatályát veszti a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 
a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 
módosítása

15. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a  2012. évben 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2012. (V. 22.) 
VM rendelet] 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül,
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b) annak az ügyfélnek, aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot, 
az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. március 31. napjáig
kell a műveletet megvalósítania.”

 (2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 
szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 4.  § (5)  bekezdést, 9.  § (5)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

16. §  Hatályát veszti a 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

17. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően annak az ügyfélnek, aki a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül, de 
legkésőbb 2015. március 31-ig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, a műveletet 2015. május 31-ig
kell megvalósítania.”

 (2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Vhr. 17.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, figyelemmel a  (6)  bekezdésben foglaltakra, az  utolsó 
kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül kell benyújtani.
(6) Amennyiben az ügyfél a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette és a  műveletet 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül 
megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet az (5) bekezdés szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. 
napjáig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez és a műveletet 2015. augusztus 31. napját megelőző hat hónapon 
belül megvalósítja, akkor az  utolsó kifizetési kérelmet az  (5)  bekezdés szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. 
augusztus 31. napjáig
kell benyújtania.”

 (3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 9. § (13) bekezdést, 14. § (5) és (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 9. § (15) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

18. §  Hatályát veszti az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 9. § (15) bekezdése.
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14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez  
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 
módosítása

19. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a  továbbiakban: 61/2012. (V. 22.) 
VM rendelet] 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani.”

 (2) A 61/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első 
kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet – az utolsó kifizetési 
kérelem kivételével –, melyben legalább a  támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül, és az  utolsó kifizetési 
kérelmet, valamint hozzá kapcsolódóan a  jogerős használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésőbb 
2015. május 31. napjáig köteles benyújtani.”

 (3) A 61/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. Záró rendelkezések alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 3.  § (6)  bekezdést és 9.  § (3)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik 
országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

20. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli 
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 8. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. március 31. napjáig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak 2015. május 31. napjáig
kell az együttműködési projektet megvalósítania.”

 (2) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. május 31. napjáig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 8.  § (5)  bekezdést és 11.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, az  ügyfél köteles a  támogatási határozattal jóváhagyott 
műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani.”
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 (2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 
szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:
„10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 4.  § (12)  bekezdést és 8.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (14) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

22. §  Hatályát veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (14) bekezdése.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

23. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, az  ügyfél köteles a  támogatási határozattal jóváhagyott 
műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani.”

 (2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,
b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 
szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:
„10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 4.  § (12)  bekezdést és 8.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (14) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

24. §  Hatályát veszti a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (14) bekezdése.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő 
diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 
módosítása

25. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a  továbbiakban: 129/2012. 
(XII. 17.) VM rendelet] 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. 
március 31. napjáig megvalósítani.”

 (2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,
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b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 
szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 2.  § (7)  bekezdést és 10.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 2. § (8) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

26. §  Hatályát veszti a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (8) bekezdése.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 
módosítása

27. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a  továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) 
VM rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. március 31. napjáig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak 2015. május 31. napjáig
kell az együttműködési projektet megvalósítania.”

 (2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. május 31. napjáig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig
kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 8.  § (5)  bekezdést és 11.  § (7)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák  
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

28. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. napjáig kell megvalósítani.”

 (2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  Vhr. 24.  § (1)  bekezdése szerinti 9 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs 
kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor az azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak 
megnyílásától számított 30 napon belül a  támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a  kifizetési 
kérelmét.”

 (3) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.”

 (4) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
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a) megállapított 3.  § (7)  bekezdést, 17.  § (4) és (5)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 3. § (9) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

29. §  Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése.

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) 
VM rendelet módosítása

30. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez 
a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a  továbbiakban: 
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A műveletet 2015. március 31-ig kell megvalósítani.”

 (2) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 9. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A  4.  § (2)  bekezdésben foglaltak teljesülése esetén is köteles az  ügyfél a  kifizetési kérelmét legkésőbb 
2015. május 31-ig benyújtani, és a műveletet a 3. § (7) bekezdésében foglalt határidőig megvalósítani.
(4) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig 
be kell nyújtani.
(5) Amennyiben a  4.  § (1)  bekezdés szerinti 6 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési 
kérelem benyújtási időszak, akkor az  azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak 
megnyílásától számított 30 napon belül a  támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a  kifizetési 
kérelmét.”

 (3) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (7) bekezdést és 9. § (3), (4) és (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (3) és (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

31. §  Hatályát veszti a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése.

22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi 
tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

32. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató 
programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) 
VM rendelet [a  továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 3.  § (6)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Nem jogosult Bemutató Üzem címre az a személy vagy szervezet,]
„b) akit, vagy amelyet 2013. augusztus 26. napjáig jogerős határozatban az  EMVA társfinanszírozásával nyújtott 
támogatásnak az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerinti visszafizetésére köteleztek, és 
a támogatási kérelem benyújtásáig e fennálló tartozása teljes mértékben nem került rendezésre;”

 (2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A projektterv teljesítési időszakok:]
„a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2014. október 31. között,”

 (3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Bemutató Üzem az  adott teljesítési időszakban – az  eredetileg megjelölt témakörtől való eltérés nélkül  – 
módosíthatja a projekttervét a programok témáját illetően a még meg nem valósított programokra vonatkozóan. 
A  módosítási kérelmet írásban, a  módosítás szükségességét megfelelő indokolással alátámasztva, postai úton 
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kell megküldeni a  NAKVI részére, amely jóváhagyása esetén a  jóváhagyást követő két napon belül továbbítja azt 
az MVH részére.”

 (4) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének további feltételei:]
„d) a projekttervben megjelölt bemutató üzemi programok időpontját és helyszínét a Bemutató Üzem legkésőbb 
a megvalósítás napját megelőző 5. napon rögzíti a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben;”

 (5) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A bemutató üzemi program megvalósítását megakadályozó esemény a (2) bekezdés d) pontban meghatározott 
időpontot követő, de a bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőző bekövetkezése esetén a Bemutató 
Üzem az  adott bemutató üzemi program teljesítését elhalaszthatja legkésőbb a  projektterv időszakának utolsó 
napjáig. Az akadályozó esemény bekövetkezéséről és a bemutató üzemi program elhalasztásáról szóló tájékoztatást 
a  Bemutató Üzem köteles rögzíteni a  NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben, a  tervezett 
bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőzően. A  tájékoztatás részét képezi annak igazolása, hogy 
az akadályozó esemény a Bemutató Üzem hatáskörében elháríthatatlan volt.”

 (6) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  bemutató üzemi program (8)  bekezdésben meghatározott elhalasztása esetén a  NAKVI megvizsgálja 
az elhalasztás indokoltságát, és szükség esetén az esemény elháríthatatlanságát igazoló dokumentum megküldését 
kéri a  Bemutató Üzemtől. A  NAKVI megvizsgálja az  elhalasztás körülményeit, és jóváhagyása esetén módosítja 
a program dátumát, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az MVH-t a módosításról.”

 (7) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (6) bekezdés b) pontot, 4. § (9) bekezdés a) pontot és (10) bekezdést, 5. § (2) bekezdés d) pontot 
és (8) továbbá (11)  bekezdést, valamint 9.  § (7)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

33. §  A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9.  § (7)  bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe a „november 30.” 
szöveg lép.

34. §  Hatályát veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése.

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

35. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és a  lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem 
legkésőbb 2015. május 31-ig nyújtható be.”

 (2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet 
a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését 
követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.”

 (3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 3.  § (2)  bekezdést és 14.  § (5)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

36. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) 
VM rendelet [a  továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet azon ügyfélnek, aki a támogatási döntést
a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, legkésőbb 2015. március 31. napjáig,
b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, legkésőbb 2015. május 31. napjáig
kell megvalósítania.
(4) A  Vhr. 24.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  ügyfél a  helyt adó vagy részben helyt adó támogatási 
határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható 
kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet 
benyújtani.”

 (2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azon ügyfeleknek, akik a  támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vették, az  utolsó kifizetési 
kérelmet a  művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani. 
A  2014.  május  31. napját követően közölt támogatási döntés esetében az  utolsó kifizetési kérelem benyújtásának 
határideje 2015. augusztus 31.”

 (3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. Záró rendelkezések alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 10.  § (3) és (4)  bekezdést, valamint a  15.  § (6)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 10. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

37. §  Hatályát veszti a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. § (5) bekezdése.

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai 
berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

38. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések 
korszerűsítése céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 12. pontja a következő c) alponttal 
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:
12. induló vállalkozás:]
„c) az 1. és a 2. célterület vonatkozásában az a) és b) ponttól eltérően a jogi személy, ha a gazdasági társaságokról 
szóló 2006.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Gt) 15.  § (1)  bekezdése alapján legkésőbb 2013. szeptember 1-ig 
előtársaságként megkezdte működését.”

 (2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 
12.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdésében, 16/B.  § (2)  bekezdésében, 
17.  § (2)  és (4)  bekezdéseiben, 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 24.  §-ában, 25.  § (1) és (6)–(8)  bekezdéseiben, 
25/A.  §-ában, 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és e)–g)  pontjaiban, 30.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontjaiban, 
(12)  bekezdésében, 30/A.  §-ában, 31.  § (3)  bekezdésében, 33.  § (4)  bekezdésében, valamint 35.  § (5), (9) és 
(13) bekezdéseiben foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak.”

 (3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően a jogi személy támogatás igénybevételére abban az esetben is jogosult, ha 
Gt. 15. § (1) bekezdése alapján legkésőbb 2013. szeptember 1-ig előtársaságként megkezdte működését.”
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 (4) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  ügyfél köteles a  támogatott műveletet legkésőbb 
2015. március 31. napjáig megvalósítani.”

 (5) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (14)–(18) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) A  Vhr. 23.  § (1)  bekezdés e)  pontban foglaltaktól eltérően a  támogatással érintett ingatlannak legkésőbb 
az  első kifizetési kérelem benyújtásakor kell per- és igénymentesnek lennie. E  kötelezettséget teljesítettnek kell 
tekinteni, amennyiben a támogatással érintett ingatlant kizárólag elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető 
visszavásárlási jog, vagy a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terheli.
(15) Amennyiben a  beruházás megvalósítási helyének megváltoztatása szükséges a  támogatási kérelem 
benyújtásának időszakát követően, úgy a  megvalósítási hely megváltoztatására vonatkozó kérelmet legkésőbb 
az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően lehet benyújtani.
(16) A  beruházás megvalósítási helyének megváltoztatására vonatkozó kérelem kizárólag egy alkalommal 
nyújtható be.
(17) A (15) bekezdés szerinti kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdheti a beruházás 
megvalósítását.
(18) A beruházás megvalósítási helyének megváltoztatására vonatkozó kérelem akkor hagyható jóvá, ha
a) az  új megvalósítási hely az  eredeti támogatási kérelemben megjelölt megvalósítási hellyel azonos megyében 
helyezkedik el, és
b) a módosítás következtében a beruházás saját tulajdonú ingatlanon valósul meg.”

 (6) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig 
kell benyújtani.”

 (7) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Amennyiben a 11. § (4) bekezdés szerinti 6 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési 
kérelem benyújtási időszak, akkor az  azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak 
megnyílásától számított 30 napon belül a  támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a  kifizetési 
kérelmét.”

 (8) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 13. Záró rendelkezések alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 1.  § (1)  bekezdés 12.  pont c)  alpontot, 1.  § (2)  bekezdést, 4.  § (3a), (4), és (14)–(18)  bekezdést, 
a  8.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontot, 11.  § (6), (6a) és (12)  bekezdést, 13.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni. ”

39. §  A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
a) 8.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „4.  § (5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „11.  § 

(6a) bekezdésében”,
b) 11. § (6) bekezdésében a „2015. január 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. május 31-ig”,
c) 13. § (4) bekezdésében a „2015. január 31. napjáig” szövegrész helyébe a „2015. május 31. napjáig”
szöveg lép.

40. §  Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése.

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok 
megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 
módosítása

41. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet [továbbiakban: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet] 
1. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„20. védelmi terv: a tűzvédelmi rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése szerint elkészített terv.”
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 (2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási kérelemről az  MVH e  rendeletben meghatározott feltételek alapján, a  3.  mellékletben 
meghatározott pontozási rendszer szerinti értékeléssel és a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi 
XVII.  törvény (a  továbbiakban: Tv.) 32.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint, az  e  rendelet alapján támogatható 
tevékenységenkénti rangsor állításával dönt. A rangsorolás alapját képező összpontszám meghatározásánál minden 
pontozási szempontnál a  támogatható tevékenységgel érintett erdőrészletek közül a  legmagasabb pontértékű 
erdőrészletet kell figyelembe venni.”

 (3) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 1. § 11. és 20. pontot, 3. § c) pontot, 11. § (3) bekezdés c) pontot, 12. § (1) bekezdést, valamint 13. § 
(6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 3.  § d)  pontot az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben sem kell alkalmazni.”

 (4) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (5) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

42. §  A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet
a) 1. § 11. pontjában a „támogatható” szövegrész helyébe a „kérelmezett”,
b) 3.  § c)  pontjában a „rendelkezik a  tűzvédelmi rendelet” szövegrész helyébe az „a kérelmezett tevékenység 

megvalósítási helyére vonatkozóan rendelkezik a tűzvédelmi rendelet”,
c) 11.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „az erdőrészlet azonosítója” szövegrész helyébe az  „a kérelmezett 

tevékenység megvalósítási helyét képező erdőrészletek azonosítója”,
d) 13. § (6) bekezdésében az „égetni nem lehet” szövegrész helyébe a „szabadtéren égetni nem lehet”
szöveg lép.

43. §  Hatályát veszti a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 3. § d) pontja.

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat 
működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 
módosítása

44. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott 
támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet] 
2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„3. egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás: ügyfélszolgálati irodákban vagy kihelyezett ügyfélfogadás keretében 
nyújtott tájékoztatás;”

 (2) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a következő 7. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„7. kihelyezett ügyfélfogadás: tájékoztatási irodán kívül végzett ügyfélszolgálati tevékenység a  támogatás 
igénybevételére jogosult ügyfél saját tulajdonú vagy bérelt irodájában, vagy a támogatás igénybevételére jogosult 
ügyfél által térítésmentesen használt irodában.”

 (3) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha]
„a) a GISZ működtetéséhez országosan legalább 170 saját tulajdonú, bérelt vagy térítésmentesen használatba vett 
tájékoztatási irodával rendelkezik;”

 (4) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha]
„d) mindegyik tájékoztatási irodában éves szinten hetente átlagosan legalább 16 óra időtartamban legalább 
egy GISZ tanácsadó a  tájékoztatás céljából rendelkezésre áll, amely időtartamba beleértendő a  kihelyezett 
ügyfélfogadásra fordított időtartam is;”
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 (5) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(9) A  GISZ tanácsadóknak a  GISZ tájékoztatási tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó elszámolt béren kívüli 
juttatásai nem haladhatják meg tanácsadónként a havi (nettó) 10 000 Ft-ot.”

 (6) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal 
rendelkező ügyfél – az  MVH által rendszeresített, és az  MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai 
úton – nyújthat be 2014. május 10–31., 2014. július 5–31., 2014. október 5–31. és 2015. január 5–31. között a GISZ 
működtetésének a  benyújtási időszakot közvetlenül megelőző három hónap során – a  2014. május 10–31. 
benyújtási időszak esetében a 2014. január 1–2014. március 31. időszak során – felmerült költségeire vonatkozóan.”

 (7) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet] 
megállapított 2.  § (1)  bekezdés 3. és 7.  pontot, 4.  § (1)  bekezdés a), d) és m)  pontot, 5.  § (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontot, b) pont bb) alpontot és d) pont db) alpontot, 5. § (9) bekezdést, valamint 8. § (1) bekezdést az 1/2014. 
(IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

45. §  A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés m) pontjában a „tizedik napig” szövegrész helyébe az „ötödik napig”,
b) 5.  § (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, b)  pont bb)  alpontjában és d)  pont db)  alpontjában a „saját 

gépjármű” szövegrész helyébe a „gépjármű”
szöveg lép.

28. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § és az 1. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. § 2014. december 16-án lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

 1. A  30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat D:162. mezőjében az  „Egyéb m.n.s. szakmai, 
műszaki és üzleti szolgáltatás” szövegrész helyébe az  „Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás 
tevékenység” szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklet
a) 89. sora,
b) C:135 és D:135 mezője,
c) 137. sora.

2. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–4 mezői helyébe a következő mezők lépnek:

[A]

2. „A” típusú keskeny tűzpászta

3. „B” típusú járható tűzpászta

4. „C” típusú széles tűzpászta
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3. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat A:16 mezője helyébe a következő mező lép:

[A]

16. A 2. § (2) bekezdés e)–g) pont szerinti tevékenység esetében 
a víznyerőhely típusa

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelete
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási 
tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint 
az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések 
támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program  
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló  
50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása

1. §  Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye 
szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.)  
VM rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 45. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„45. haltermelési létesítmény: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom.”

2. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legmagasabb összege]
„a) konvergencia területek esetében természetes vízi halgazdálkodás című intézkedés keretében legfeljebb 60 millió 
forint, az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében és a halfeldolgozáshoz és 
értékesítéshez nyújtandó támogatásokra vonatkozó intézkedés keretében legfeljebb 100 millió forint;”

3. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Támogatási kérelmet 2014. október 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

4. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  rangsorba állított kérelmek esetén a  támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt 
a  rendelkezésre álló forrás ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az  Irányító Hatóság azon támogatási 
kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a  támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még 
teljességgel fedezi az  adott kérelem és a  rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási 
igényét. A  minimális ponthatárt el nem érő támogatási kérelmek a  Tv. alapján forráshiány miatt elutasításra 
kerülnek.”
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5. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  művelet megvalósítását az  ügyfél a  támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre 
megkezdheti, a  művelet egyes önállóan értékelhető és elszámolható tevékenységeit a  támogatási határozat 
jogerőre emelkedését megelőzően befejezheti, a  teljes művelet azonban a  határozat jogerőre emelkedése előtt 
nem fejezhető be.”

6. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A műveletet alkotó összes tevékenység lezárásának (a  továbbiakban: művelet befejezése) időpontja az  utolsó 
halgazdálkodási beruházási tevékenység befejezésének dátuma, amely]
„b) építési beruházások esetében a  használatbavételi vagy vízjogi üzemeltetési, vagy a  forgalomba helyezési 
engedély kiállításának a napja, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolás kiállításának 
napja;”

7. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Kifizetési kérelem 2015. június 15-ét követően nem nyújtható be.”

8. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  bizonylatra a  kedvezményezettnek legkésőbb a  kifizetési kérelem benyújtásának napján el nem távolítható 
módon rá kell írnia
a) a támogatási határozat azonosító számát, és
b) a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést,
amelynek hiányában a bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.”

9. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 13. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) 2015. december 31-ét követően nem teljesíthető kifizetés.”

10. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A műveletet legkésőbb 2015. június 15-ig meg kell valósítani.
(2) Az  ügyfél köteles a  támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át 
teljesíteni az  (1)  bekezdésben meghatározott időn belül, egyebekben a  25.  § (1)  bekezdésében foglalt 
jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.”

11. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén is meg kell felelni a 18. § (1) bekezdésében meghatározott határidőnek.”

12. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás célja:]
„a) az akvakultúra termelési kapacitás növelése;”

13. § (1) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a  2.  mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök, 
berendezések támogathatóak.”

 (2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy 
a  kérelmező legalább 20 hektár halastavat üzemeltessen, vagy legalább 20 hektár halastó létrehozását vállalja. 
Intenzív haltermelő üzem esetén halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének 
támogatási feltétele, hogy a  kérelmező legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzemet 
működtessen, vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem létrehozását vállalja. 
Legkésőbb az  első kifizetési kérelemhez csatolni kell a  haltermelő létesítmény ügyfél nevére szóló vízjogi 
üzemeltetési engedélyét.”

 (3) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Halszállító gépjármű, erőgépek, talajművelő eszközök, és lánctalpas, illetve úszó kotrógép kötelező felszerelései, 
valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, elektronikus útdíj fizetéshez szükséges berendezések 
támogathatóak, kényelmi felszerelések, berendezések közül azonban csak a klímaberendezés támogatható.”
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 (4) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A haltermelő vállalkozás közvetlen értékesítését szolgáló beruházások a telephelyen, illetve legalább 20 hektár 
halastó terület üzemeltetése vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem működtetése 
esetén azon kívül is támogathatóak.”

14. § (1) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 29. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe 
termelő beruházási támogatás:]
„b) meglévő haltermelési létesítmények termelői és telepi infrastruktúra értéknövelő felújítása, bővítése, 
korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,”

 (2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 29. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe 
termelő beruházási támogatás:]
„j) a  tóbővítési és tófelújítási munkák esetében az  irtás, föld- és sziklamunka végzésekor a  normagyűjtemény díj, 
anyag- és gépköltség árainak legfeljebb 50%-a fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható 
költségként.”

15. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 34. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Halszállító gépjármű támogatására kérelmet benyújtani halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő 
beruházással együtt is van lehetőség.
(5a) Halszállító gépjármű önálló gépbeszerzés keretében történő beszerzése esetén a  kérelmezőnek 
halfeldolgozóval kell rendelkeznie, vagy legkésőbb az  első kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell 
a  halfeldolgozó működési engedélyét. A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  20 millió forintot. 
A  támogatandó gépjármű kötelező felszerelései, valamint az  opcionálisan választható biztonsági felszerelések, 
berendezések támogathatóak, a kényelmi felszerelések, berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.”

16. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a következő 42/D. §-sal egészül ki:
„42/D.  § (1) Az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási 
tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az  Európai 
Halászati Alapból a  3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes 
feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról szóló 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 
2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 11. § (6) bekezdését, valamint 13. § (3b) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A  2/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel megállapított 2.  § (1)  bekezdés 45.  pontját, valamint 10.  § (6)  bekezdés 
b) pont bb) alpontját és (7) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépése előtt megítélt támogatások 
esetében is alkalmazni kell.”

17. § (1) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
a) 10. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „május 1. és május 31.” szövegrész helyébe az „április 1. és június 15.”,
b) 19.  § (1)  bekezdésében a „vagy hiteles másolatok” szövegrész helyébe a „vagy – amennyiben jogszabály 

eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatok”
szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
a) 3. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 3. § (4) bekezdés b) pontja,
c) 10. § (2) bekezdése,
d) 16. § (4)–(6) bekezdése,
e) 19. § (1) bekezdés h) és i) pontja,
f ) 25. § (3) bekezdése, valamint
g) 29. § a) pontja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 126. szám 13471

2. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések 
támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása

20. §  Az Európai Halászati Alapból a  3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának 
részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2014. (III. 7.) VM rendelet] 8.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pályázati felhívásokat az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) jóváhagyását 
követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján kell közzétenni.”

21. §  A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 16. § (2) bekezdésében a „VM” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez
„1. melléklet az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelethez

A támogatási kérelem mellékleteként eredeti, vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – egyszerű másolat formájában benyújtandó dokumentumok listája

A

1. Az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások

1.1. Általános dokumentumok:

1.1.1.
kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli 
beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

1.1.2.
induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata, vagy 
legalább 3 éves halgazdálkodási szakmai tapasztalatról szóló igazolás.

1.2. Építési, vízjogi, illetve közlekedési hatósági engedélyköteles beruházások esetén:

1.2.1. az illetékes hatóság által kiállított jogerős építési engedély;

1.2.2 az illetékes hatóság által kiállított jogerős vízjogi engedély;

1.2.3.
amennyiben nem építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi 
engedélyköteles, illetve nem közlekedési hatósági engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság 
erre vonatkozó nyilatkozata;

1.2.4.
az illetékes hatóság által jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentáció;

1.2.5. tervezői költségvetés;

1.2.6.
nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig hatályos bérleti, 
vagy üzemeltetési szerződés;

1.2.7. nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

1.2.8.
felújítást tartalmazó építési beruházások vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén 
a létesítmény érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye;
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1.2.9.

intenzív haltermelő üzem önálló gépbeszerzési projektjénél a halszállító gépjármű, erőgépek 
és talajművelő eszközök támogatása esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan 
a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap 
másolata;

1.2.10. az illetékes hatóság által kiállított jogerős közlekedési hatósági engedély.

1.3. Értékelést befolyásoló dokumentumok:

1.3.1. igazolás halászati ágazati szervezeti tagságról;

1.3.2.
piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új halfajról, mely alapján megállapítható, hogy az új 
halfaj értékesítése kedvező feltételekkel rendelkezik.

1.4. Egyéb dokumentumok: árajánlatok

1.4.1. árajánlatok;

1.4.2. TIR igazolás másolata.

2. A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások

2.1. Általános dokumentumok

2.1.1.
kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli 
beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

2.1.2.
nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, 
vagy üzemeltetési szerződés másolata.

2.2. Építési beruházások esetén

2.2.1. az illetékes hatóság által kiállított jogerős építési-, vagy vízjogi létesítési engedély;

2.2.2.
amennyiben nem építési-, vagy vízjogi létesítési engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság 
erre vonatkozó nyilatkozata;

2.2.3. az illetékes hatóság által záradékolt teljes tervdokumentáció;

2.2.4. tervezői költségvetés;

2.2.5.
nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, 
vagy üzemeltetési szerződés;

2.2.6. nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

2.2.7.
felújítást, bővítést, korszerűsítést tartalmazó építési vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén 
a beruházás tárgyát képző létesítmény érvényes működési engedélye.

2.3. Értékelést befolyásoló dokumentumok: igazolás ágazati szervezeti tagságról

2.4. Egyéb dokumentumok: árajánlatok

2.4.1. árajánlatok;

2.4.2. TIR igazolás másolata.

3. A természetes vízi halgazdálkodás című intézkedéshez nyújtandó támogatások

3.1. Általános dokumentumok:

3.1.1.
kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli 
beszámoló, nem kettős könyvvitelt vezetők esetében a két utolsó év adóbevallása; egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

3.1.2. egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó;

3.1.3.
a kérelem által érintett halgazdálkodási vízterület pályázóra vonatkozó halgazdálkodási 
jogosultságának igazolása.

3.2. Egyéb dokumentumok: árajánlatok
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2. melléklet a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő g), h) és i) ponttal egészül ki:
[Halgazdálkodás gépei, eszközei:]
„g) hidraulikus, és mechanikus szártépők és zúzó-mulcsozó gépek;
h) pótkocsik, utánfutók;
i) homlokrakodó.”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 337/2014. (IX. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/8847-2/2014. számú előterjesztésére – Király István (születési hely, idő: Beograd 
[Jugoszlávia], 1978. szeptember 26.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03793-1/2014.
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