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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 2,50%.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 7/2014. (III. 25.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 35/2014. (IV. 29.) BM rendelete
az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz 
való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és a  büntetések és az  intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37.  § n)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 
11. törvényerejű rendelet 127.  § (3)  bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró legfőbb ügyész véleményének 
kikérésével –, valamint
a 2. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 250.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § o)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fogvatartott]
„a) büntetőeljárási és szabálysértési eljárási jogait gyakorolhatja, a fogva tartás alapjául szolgáló ügyben eljáró jogi 
képviselőjével, valamint nem magyar állampolgár fogvatartott esetén állama konzuli képviselőjével kapcsolatot 
tarthat,”

 (2) Az R1. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A magyar nyelv nem tudása miatt a fogvatartottat nem érheti hátrány. A fogvatartás során a fogvatartott mind 
szóban, mind írásban anyanyelvét, nemzetiségi nyelvét, vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – az általa ismert 
más nyelvet használhatja.”

 (3) Az R1. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  fogvatartásért felelős szervnek a  fogvatartott részére az  anyanyelvén, nemzetiségi nyelven, vagy az  általa 
ismert más nyelven a  fogvatartás rendjére, a  fogvatartással összefüggő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések lényegi elemeiről, valamint a fogda napirendjéről tájékoztatást kell adnia.”

 (4) Az R1. 2. §-a a következő (9a)–(9f ) bekezdésekkel egészül ki:
„(9a) A bűnügyi és a szabálysértési őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott részére a befogadásakor írásban, 
az általa értett nyelven egyszerűen, közérthető módon kell a tájékoztatást megadni
a) a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során őt megillető védelemhez való jogáról,
b) a büntetőeljárás során a személyes költségmentesség kérelmezéséhez való jogáról és annak feltételeiről,
c) a  gyanúsítás, illetve a  vádemelés, továbbá a  szabálysértési eljárás folytatásának alapjául szolgáló cselekmény 
lényegének, valamint ezek változásának a megismeréséhez való jogáról,
d) az anyanyelvhasználat jogáról,
e) a vallomástétel megtagadásának jogáról,
f ) az ellene folyamatban lévő büntető- vagy szabálysértési ügy irataiba való betekintés jogáról,
g) a konzuli hatóságok, továbbá az őrizetes vagy az előzetesen letartóztatott személy által megjelölt hozzátartozó 
vagy az általa megjelölt más személy értesítéséhez való jogáról,
h) az egészségügyi ellátáshoz való jogáról,
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i) az  őrizetnek az  elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve törvényben meghatározott lehetséges végső 
tartamáról, az őrizet meghosszabbításáról, az őrizet elrendelését és a meghosszabbítását tartalmazó határozatokkal 
szembeni jogorvoslatról, továbbá az  előzetes letartóztatásnak az  elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve 
törvényben meghatározott lehetséges végső tartamáról, az  előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, 
felülvizsgálatáról, valamint az  e  határozatokkal szembeni jogorvoslatról, illetve a  szabadlábra helyezési kérelem 
benyújtásához való jogáról,
j) előzetesen letartóztatott esetében a  büntetés-végrehajtási ügyben a  panaszjogról és a  jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint a büntetés-végrehajtási ügy irataiba való betekintés jogáról,
k) a kapcsolattartás formáiról,
l) a  rendőrségi fogdában betartandó magatartási szabályokról, a  fegyelmi felelősségről és a  fegyelmi eljárás 
rendjéről,
m) a biztonsági intézkedésekről,
n) a kártérítési felelősség rendjéről.
(9b) Az  európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vett személy részére a  befogadásakor írásban, az  általa értett 
nyelven egyszerűen, közérthető módon kell a  (9a)  bekezdés a), d), g)–n)  pontjaiban foglaltakon túl tájékoztatást 
adni az  elfogatóparancs tartalmáról, az  egyszerűsített átadáshoz történő hozzájárulás lehetőségéről és 
jogkövetkezményeiről, valamint a hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményeiről.
(9c) A  (9a) és (9b)  bekezdésben meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztatót a  bűnügyi és a  szabálysértési 
őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott magánál tarthatja.
(9d) A tájékoztatás megtörténtét és annak tudomásul vételét írásban kell rögzíteni. Ha a bűnügyi és a szabálysértési 
őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott írni, olvasni nem tud, a tájékoztatást szóban – két tanú jelenlétében – 
kell elvégezni, és annak megtörténtét írásban kell rögzíteni.
(9e) Ha a  tájékoztatás időpontjában az  írásbeli tájékoztató a  bűnügyi és a  szabálysértési őrizetes, valamint 
az  előzetesen letartóztatott által értett nyelven nem áll rendelkezésre, a  tájékoztató lefordítása és átadása 
érdekében haladéktalanul intézkedni kell.
(9f ) Ha az  előzetesen letartóztatott a  (9a)  bekezdés a)–h), l)–n)  pontjában szereplő jogokról a  tájékoztatást 
az őrizetbe vétele során már megkapta, az e jogokra vonatkozó tájékoztatást nem kell megismételni.”

2. §  Az R1. a következő 39. §-sal egészül ki:
„39. § A 2. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (8)–(9f ) bekezdése a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról 
szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

3. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 
szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. alcíme a következő 10/A. §-sal és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  szabálysértési hatóság – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  eljárás alá vont személyt 
a  meghallgatásra történő idézésével egyidejűleg tájékoztatja a  képviselethez, az  anyanyelv használatához, 
valamint a  fordító, tolmács igénybevételéhez való jogáról, továbbá arról, hogy az  eljárás során a  vallomástételt 
megtagadhatja és jogosult megismerni a  szabálysértési eljárás alapját képező cselekményt. A  tájékoztatást 
egyszerűen, közérthető módon kell megfogalmazni. A  meghallgatás kezdetén közölni kell az  eljárás alá vont 
személlyel, hogy mely cselekmény miatt indult vele szemben szabálysértési eljárás.
(2) A  Szabs. tv. 101.  §-a szerinti helyszíni idézés esetén a  szabálysértési hatóság az  eljárás alá vont személy 
meghallgatása kezdetén, a Szabs. tv. 126/A. §-a szerinti bíróság elé állítás esetén az előállítást végrehajtó helyszíni 
bírság kiszabására jogosult személy a tárgyalás előtt az (1) bekezdés szerint tájékoztatja az eljárás alá vont személyt.
10/B. § (1) Ha a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyt nem hallgatja meg, – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – a 10/A. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a szabálysértési hatóság érdemi határozatának az eljárás alá 
vont személy részére történő kézbesítésével egyidejűleg, írásban kell megtenni.
(2) Ha a meghallgatásra a rendőrség Szabs. tv. 117. §-a szerinti előkészítő eljárásában nem kerül sor, a tájékoztatást 
írásban, az előkészítő eljárás iratainak bíróságra történő megküldésével egyidejűleg kell az eljárás alá vont személy 
részére megadni.
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(3) Ha a  szabálysértési őrizetbe vett eljárás alá vont személy Szabs. tv. 124.  §-a szerinti bíróság elé állítása előtt 
a rendőrségi fogdába történő befogadására nem kerül sor, a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM 
rendelet (a továbbiakban: fogdarendelet) 2. § (9a) bekezdése szerinti tájékoztatást az őrizetbe vétellel egyidejűleg, 
a fogdarendelet 2. § (9c), (9d) és (9e) bekezdésében meghatározottak szerint kell megadni.”

4. §  Az R2. a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A.  § A  10/A.  § és a  10/B.  § a  büntetőeljárás során a  tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i  
2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a  büntetőeljárás során a  tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 36/2014. (IV. 29.) BM rendelete
a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37. § z) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

1. §  A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Vkjr.) 2. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, de engedély nélkül gyakorolt vízhasználat esetén a Vgtv. 15/B. § 
(2)  bekezdése szerinti VKJ kiszámításának alapjául szolgáló vízmennyiséget, a  vízhasználat időtartamát, valamint 
a  szorzószámokat – legfeljebb az  eljárás megindítását megelőző tárgyévre – a  vízhasználat helye szerint illetékes 
vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) állapítja meg.”

2. § (1) A Vkjr. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)
„a) a  vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált 
kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kútvízmérővel, felszíni vizek esetén kalibrált 
vízállásmérővel vagy kalibrált vízhozam-mérővel kell megállapítani; több vízbeszerzési létesítményt csak akkor lehet 
összevontan mérni, ha a vízkészlet jellege és a vízminőségi kategória azonos;
b) felszín alatti vízhasználat esetén a  vízmérőt és a  kútvízmérőt mindig a  kútfejnél, kivételes esetben – ha 
ez technikailag megoldhatatlan (szivornyás vízkivétel vagy termálvízhasználat esetén) – az elosztóvezeték előtt kell 
elhelyezni;”

 (2) A Vkjr. 5. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)
„e) a  vízmérő, a  kútvízmérő és vízhozammérő állását havonta a  hónap első munkanapján, a  vízállásmérő 
állását minden munkanapon le kell olvasni, és a  leolvasott értékeket a  helyszínen tartott mérési naplóban kell 
dokumentálni;
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f ) ha a  mérőeszköz meghibásodik és a  vízhasználó az  a)  pont szerinti mérésről 30 – kisfogyasztók és időszakos 
vízhasználók esetén 90 – napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni 
és a  megelőző naptári év azonos időszakában mért vízmennyiség, ennek hiányában a  (2)  bekezdés szerinti 
számítással kell a vízmennyiséget megállapítani;”

 (3) A Vkjr. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)
„h) a  vízilétesítmény kezelője, illetve az  üzemeltető köteles gondoskodni az  a)  pontban részletezett mérőeszköz 
alkalmazásáról, szakszerű üzemeltetéséről, karbantartásáról és a mért adatok nyilvántartásáról.”

 (4) A Vkjr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét a vízhasználó a területileg illetékes vízügyi hatóságnak nyolc 
napon belül köteles bejelenteni. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy a beépített mérőeszköz 
az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltaknak eleget tesz. Ha az  engedélyes ezt elmulasztja, az  a  vízjogi engedélytől 
eltérő üzemeltetésnek minősül.”

3. §  A Vkjr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti a Vkjr.
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Kvt. szerinti” szövegrész,
b) 6. §-a,
c) 10. § (1) bekezdésében az „a Kvt. 10. számú melléklete 19. pontjára figyelemmel” szövegrész.

2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

5. §  A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők 
végezhetnek.
(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki
a) az  Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú 
végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati 
szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési 
jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint
b) a  vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre 
vonatkozón a  bányafelügyelet által kiadott, a  bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést 
tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.”

3. Záró rendelkezés

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 36/2014. (IV. 29.) BM rendelethez
„3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez

A B C

Sor- 

szám
Eljáró hatóság Számla megnevezése Számlaszámok

1. Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10033001-01712027-30006016

2. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10032000-01712010-30006016

3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10025004-01712120-30006016

4. Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10029008-01712041-30006016

5. Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10024003-01712058-30006016

6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10047004-01712034-30006016

7. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10044001-01712065-30006016

8. Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10027006-01712072-30006016

9. Tiszántúli Vízügyi Hatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10034002-01712089-30006016

10. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10045002-01712096-30006016

11. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10028007-01712106-30006016
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12. Körös-vidéki Vízügyi Hatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10026005-01712113-30006009

13. Országos Vízügyi Hatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság 
központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10032000-00319841-30006009

„

Az emberi erőforrások minisztere 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelete
a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1–2. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 3. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), g), h), m), és p) pontjában,
a 4–7. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 8. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés g), h) és n) pontjában,
a 9. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 10. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § i) és m)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  szakképzés és 
az  állami tankönyvtámogatás rendje tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) és n)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői  
és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosítása

1. §  Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki 
névjegyzékről, valamint a  szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a  továbbiakban: 
OM  rendelet) 8.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „Polgári Törvénykönyv 685.  § b)  pontja szerinti hozzátartozója” 
szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

2. §  Az OM rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. §  A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)
a) 60. § (1) bekezdésében a „Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója”,
b) 62. § (6) bekezdés b) pontjában a „Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv szerinti hozzátartozója”,
c) 160.  § g)  pontjában az  „egyházi fenntartó” szövegrész helyébe az  „egyházi nevelési-oktatási intézmény 

fenntartója”,
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d) 182/A.  § (1)  bekezdésében „az egyházi jogi személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét is –” 
szövegrész helyébe „az egyházi jogi személy”,

e) 182/B. § (2) bekezdésében az „azon egyházak” szövegrész helyébe az „azon egyházi jogi személyek”
szöveg lép.

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
módosítása

4. §  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: 
kerettantervi rendelet) 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kerettantervet)
„b) a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti vallási közösség,”
(nyújthat be jóváhagyásra.)

5. §  A kerettantervi rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásban nem működhet közre)
„a) a kerettanterv készítője, valamint annak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,”

6. §  A kerettantervi rendelet
a) 1. melléklete a 2. melléklet,
b) 2. melléklete a 3. melléklet,
c) 3. melléklete a 4. melléklet,
d) 4. melléklete az 5. melléklet,
e) 5. melléklete a 6. melléklet,
f ) 6. melléklete a 7. melléklet,
g) 7. melléklete a 8. melléklet,
h) 8. melléklete a 9. melléklet,
i) 12. melléklete a 10. melléklet
szerint módosul.

7. §  A kerettantervi rendelet a 11. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

8. §  A  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „egyházi” szövegrész helyébe az  „egyházi jogi személy által fenntartott 

(a továbbiakban: egyházi fenntartású)”,
b) 16. § (1) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású”,
c) 25. § (2) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy”,
d) 25. § (3) bekezdésében az „egyházi,” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy,”,
e) 25. § (4) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású”,
f ) 30. § (8) bekezdésében az „önképzésének segítse” szövegrész helyébe az „önképzésének segítése”
szöveg lép.

5. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

9. §  A  tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a  tankönyvtámogatás, valamint az  iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
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6. Hatályon kívül helyező rendelkezés

10. §  Hatályát veszti az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  6–7. §, valamint a 2–11. melléklet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1–12. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez*

* E rendelet 1–12. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_060_34EMMIr_1-4_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_5_mellekl.pdf, az 
MK_14_060_34EMMIr_6_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_7_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_8-12_mellekl.pdf fájlnevek alatt találhatók.  
A rendeletek ezen részei jelen Magyar Közlöny 5810-től 8731-ig oldalait képezik.
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A honvédelmi miniszter 8/2014. (IV. 29.) HM rendelete
a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő 
járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A  rendelet hatálya a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és 
üzemeltetésében lévő, közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő honvédségi 
járműveinek vezetésére, a  járművezetői képzésre, az  ezt követő vizsgáztatásra és a  vezetői engedélyek kiadására, 
valamint a honvédségi járművek közúton ideiglenes jelleggel történő mozgására terjed ki.

2. §  A rendelet alkalmazásában:
a) honvédségi jármű: a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, kifejezetten katonai célra 

gyártott vagy átalakított, közúti forgalomba nem helyezett, kizárólag a Magyar Honvédség (a továbbiakban: 
MH) katonai szervezetei által üzemeltetett, legfeljebb kilenc személy szállítására alkalmas páncélozott 
kerekes jármű, amely a  rendeltetésszerű használata során alapvetően közutat nem vesz igénybe, azon csak 
ideiglenesen, békeidőszakban kizárólag oszlop menetben közlekedik,

b) oszlop menet: a honvédségi járművek meghatározott rendben történő tervszerű, szervezett mozgása.

2. A honvédségi jármű vezetésének feltételei

3. § (1) Honvédségi járművet az  vezethet, aki rendelkezik érvényes „C” kategóriájú, vagy a  honvédségi jármű vezetésére 
jogosító érvényes „H” vezetői engedéllyel (a továbbiakban: „H” vezetői engedély).

 (2) „H” vezetői engedélyt az kaphat, aki:
a) legalább két éve rendelkezik érvényes „B” kategóriájú, kezdő vezetői engedélynek nem minősülő vezetői 

engedéllyel, és
b) eredményes vizsgát tett az MH által szervezett „H” járművezetői képzés végén.

3. A honvédségi járművek vezetőinek képzése és vizsgáztatása

4. § (1) A  honvédségi járművek vezetőinek a  vizsgára történő felkészítését a  Honvéd Vezérkar főnöke (a  továbbiakban: 
HVKF) által kijelölt katonai szervezetek hajtják végre.

 (2) A  vizsgára bocsátáshoz szükséges elméleti és gyakorlati képzési, és a  képzéssel kapcsolatos nyilvántartási 
feladatokat, a  feladatok végrehajtását részletesen a  HVKF határozza meg a  „C” kategóriájú vezetői engedély 
megszerzéséhez szükséges szabályok figyelembevételével.

 (3) A  HVKF a  képzés tanterveit, valamint a  képzést követő vizsgák tárgyait, követelményeit és a  vizsgáztatás módját 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság egyetértésével határozza meg.

5. § (1) Honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőnek az  nevezhető ki, aki a  kiképzésre a  HVKF által kijelölt katonai 
szervezetnél felkészült, és eredményes vizsgát tett.

 (2) Elméleti honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői képzésre az  iskolázható be, aki rendelkezik „C” kategóriára 
érvényes vezetői engedéllyel, vagy legalább két éve e  rendelet hatálya alá tartozó honvédségi járműre érvényes 
vezetői engedéllyel.

 (3) Gyakorlati honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői képzésre az iskolázható be, aki
a) „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy legalább két éve e rendelet hatálya alá tartozó 

honvédségi jármű vezetésére jogosult,
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b) legalább 2. osztályú fokozattal rendelkezik az oktatott járműtípusra, és
c) e rendelet hatálya alá tartozó jármű oktatásából eredményes vizsgát tett.

 (4) Az  MH-nál folytatott honvédségi járművezetői tanfolyam honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőit a  HVKF 
által kijelölt szerv parancsnoka vagy vezetője nevezi ki.

 (5) A honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőket a HVKF által kijelölt szerv honvédségi gép- és harcjárművezető 
kiképzői igazolvánnyal látja el.

6. § (1) A  honvédségi járművezetői vizsgát a  HVKF által kijelölt katonai szervezetnél, a  vizsgát szervező parancsnok által 
kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

 (2) A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgákból áll.
 (3) Az elméleti vizsgát írásban kell letenni.
 (4) A vizsgabizottság elnökének az a személy nevezhető ki, aki rendelkezik

a) felsőfokú végzettséggel, és
b) „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy „H” vezetői engedéllyel.

 (5)  A  vizsgabizottság tagjának az  a  személy nevezhető ki, aki rendelkezik „C” járműkategóriára érvényes vezetői 
engedéllyel, vagy „H” vezetői engedéllyel.

 (6) Az  eredményes vizsga végrehajtását követően az  MH üzemeltetésében lévő járművekre korlátozott érvényű  
„H” vezetői engedélyt a HVKF által kijelölt szerv állítja ki és tartja nyilván.

 (7) A „H” vezetői engedély az előlapján magyar, a hátlapján angol nyelven tartalmazza:
a) a kiállító szervezet megnevezését,
b) a „VEZETŐI ENGEDÉLY” feliratot,
c) a jogosult nevét, rendfokozatát,
d) a  jogosult „H” járművezetői tanfolyamon és az  azt követő vizsgán történő eredményes részvételének 

igazolását,
e) a vizsgajegyzőkönyv számát,
f ) a jogosult „B” járműkategóriára érvényes vezetői engedélyének számát,
g) a  jogosult által a  „H” vezetői engedély alapján vezethető, az  MH katonai szervezetei által üzemeltetett 

páncélozott kerekes jármű típusát,
h) a kiállítás dátumát, és
i) a kiadmányozó aláírását és hivatalos pecsétjét.

7. §  A képzés és a vizsga végrehajtásához szükséges anyagi és technikai feltételeket az MH biztosítja.

4. A honvédségi járművek mozgása közúton

8. § (1) A  meghatározott össztömeget, tengelyterhelés és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. 
(X. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § (2) bekezdésének megfelelő honvédségi járművek közúti 
kísérését és annak előírt személyi és tárgyi feltételeit az NFM rendelet 4. melléklete alapján kell biztosítani.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti méretet meg nem haladó 1–3 db honvédségi jármű közúti kíséretéhez előfutó gépjármű 
beállítása szükséges.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti méretet meg nem haladó 4 db, vagy annál több honvédségi járműből álló közúti 
menetoszlop kíséréséhez elő- és utófutó gépjármű beállítása szükséges.

5. Záró rendelkezések

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

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény 66.  § (4)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási 
és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a  Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági 
vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási 
igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

 (2) E  rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a  Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény 
érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. §  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a  felek megállapodása e  rendelet rendelkezéseitől a  fogyasztó 
hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a  szerződés megkötését a  fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a  vállalkozás 
a  szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a  fogyasztó figyelmét a  panasztétel lehetőségére és a  panasz 
intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

 (2) A  szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az  ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot 
– az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A  vállalkozás a  fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, 
amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak 

a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f ) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az  (5)  bekezdés szerinti eset kivételével a  szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy 

az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
 (2) Ha a  vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a  fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő 

módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.
 (3) A  jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei 

(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud 

nyilatkozni, álláspontjáról – az  igény elutasítása esetén az  elutasítás indokáról és a  békéltető testülethez fordulás 
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 
három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 (7) A  szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a  fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti 
panasznak.
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5. §  A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

6. § (1) Kijavításra vagy – a  4.  § (5)  bekezdése szerinti esetben – a  szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének 
vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni
a) a fogyasztó nevét és címét,
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 (2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

7. § (1) Ha a  fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja 
érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 (2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.
 (3) A  javítószolgálat a  kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak megfelelő 

alkalmazásával köteles eljárni.

8. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezések.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. §  E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11. §  Hatályát veszti a  fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 24/2014. (IV. 29.) NFM rendelete
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának  
és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 
módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84.  § e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § k)  pontjában foglalt feladatkörében eljáró 
vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  közlekedésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által a  kormányzati portálon közzétett listában 
szereplő, országonként csoportosított repülőgépek mentesülnek az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítése 
alól, ha
a) rendelkeznek a  16. annex 2. kiadás (1988), I. kötet II. rész 2. fejezet szabványainak való megfelelést igazoló 
zajbizonyítvánnyal és 1995. január 1. óta legalább egy évig használtak magyar repülőteret;



8736	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	60.	szám	

b) olyan ország lajstromában szerepelnek, amelyet tartalmaz a  miniszter által közzétett lista, és a  listán szereplő 
országok valamelyikében székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy által közvetlenül, vagy lízing, illetve 
bérleti szerződés alapján az a) pontban meghatározott egy év óta is folyamatosan üzemeltették azokat.”

2. §  Az R. „A zajvédelmi bizottság” alcíme a következő 13/B–13/D. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) A zajvédelmi bizottság tagja (a továbbiakban: tag)
a) a repülőteret üzemben tartó szervezet,
b) a repülőtér légiforgalmi szolgálatát ellátó szervezet, ha az a repülőtér üzembentartójától elkülönült szervezet,
c) az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség,
d) az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, valamint
e) a légiközlekedési hatóság
egy-egy képviselője.
(2) A zajvédelmi bizottságba képviselőt delegálhat
a) a repülőtér területével közvetlenül határos valamennyi települési önkormányzat,
b) az illetékes kereskedelmi és iparkamara, valamint
c) a repülőteret használó légitársaságok szervezete, annak hiányában – a  légiközlekedési hatóság felkérésére – 
a repülőtéren a legnagyobb forgalmat lebonyolító légitársaság.
(3) A zajvédelmi bizottságba az alapszabályuk szerint a  repülőtérrel határos településen működő, környezeti zajjal 
foglalkozó civil szervezetek egy közös képviselőt delegálhatnak.
(4) A főváros területén működő nemzetközi kereskedelmi repülőtér esetében a zajvédelmi bizottságba
a) a (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltakon túl képviselőt delegálhat Budapest Főváros Önkormányzata és 
a  futópálya meghosszabbított egyenesén a  településhez legközelebb elhelyezkedő küszöbtől mért 5 NM (tengeri 
mérföld) távolságig elhelyezkedő valamennyi települési önkormányzat,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti képviselőt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara delegálhatja,
c) a (3) bekezdés szerinti képviselőt az alapszabályuk szerint a  repülőtérrel határos településen vagy a  fővárosban 
működő civil szervezetek együttesen delegálhatják, valamint
d) az (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti légiközlekedési szakmai szervezeteknek további egy-egy képviselő 
delegálására van lehetőségük.
(5) A zajvédelmi bizottság létrehozását a repülőtér üzembentartója kezdeményezi a miniszternél, aki jelölt állításra 
felkéri a  tag delegálására jogosult szervezeteket. A  tagokat a  szervezetek ajánlásai alapján a  miniszter nevezi ki 
négyéves időszakra.
(6) A  repülőtér üzembentartója a  kinevezésekről szóló miniszteri tájékoztatást követő 60 napon belül összehívja 
a zajvédelmi bizottság alakuló ülését. A zajvédelmi bizottság elnökét (a továbbiakban: elnök) a tagok közül a tagok 
egyszerű szótöbbséggel elfogadott ajánlása alapján a miniszter nevezi ki négy évre.
(7) A zajvédelmi bizottsági tagság megszűnik, ha
a) a tag lemond vagy meghal, továbbá,
b) a miniszter a kinevezést
ba) az (1)–(4) bekezdés szerinti tag vonatkozásában a zajvédelmi bizottság vagy
bb) a delegáló szervezet
javaslata alapján visszavonja.
(8) A  zajvédelmi bizottsági tagság megszűnése esetén az  új tag személyére a  megszűnt tagsági jogviszonnyal 
érintett tagot delegáló szervezet tesz javaslatot.
13/C.  § (1) A  zajvédelmi bizottság üléseit (a  továbbiakban: ülés) az  elnök szükség esetén, de legalább félévente 
összehívja. Az  ülések helyszíneiről – a  tagok javaslatai alapján – az  elnök dönt. Az  ülések napirendjét az  elnök 
– a tagok javaslatainak figyelembevételével – állítja össze és legalább az ülést megelőző 10 nappal megküldi a tagok 
részére. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülést követő 2 héten belül kell megküldeni a tagoknak.
(2) Az  ülések nem nyilvánosak, de a  bizottság tagjának javaslatára, az  elnök előzetes hozzájárulása alapján 
az ülésekre eseti jelleggel a delegáló szervezet más tagja, megbízott szakértője is meghívható. A meghívás céljáról 
a tagokat előzetesen értesíteni kell.
(3) A tagot a delegáló szervezet tagja – a tag által aláírt meghatalmazás vagy megbízás alapján – teljes jogkörben 
helyettesítheti az üléseken.
(4) A zajvédelmi bizottság speciális szakmai kérdések eldöntéséhez, szakmai tevékenysége segítésére az ülésen jelen 
lévő tagok egyszerű szótöbbséggel elfogadott támogatása alapján eseti jelleggel szakértőt kérhet fel.
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(5) A  zajvédelmi bizottság működtetésének feltételeit, költségét – beleértve a  szakértő díjazásának költségét –, 
a titkársági feladatok ellátását a repülőtér üzemben tartója biztosítja.
(6) A  zajvédelmi bizottsági tagság társadalmi megbízatás. A  zajvédelmi bizottság munkájában való részvételért 
díjazás nem jár, de az  azzal kapcsolatos költségek elszámolhatók a  repülőtér üzembentartója felé. A  tagok 
költségtérítést csak olyan jogcímen igényelhetnek, amelyet a zajvédelmi bizottság előzetesen jóváhagyott.
(7) A  tag és a  (2)–(4)  bekezdés szerinti meghívott a  zajterhelési adatok kivételével a  zajvédelmi bizottsági 
tevékenység során tudomására jutott, a  repülőtér üzemeltetésével vagy fejlesztésével kapcsolatos adatokat, 
információkat kívülálló harmadik személynek nem adhat át.
(8) A zajvédelmi bizottság a működési szabályainak további részleteit az alakuló ülésén a jelen lévő tagok egyszerű 
szótöbbségével elfogadott ügyrendjében rögzíti.
13/D.  § (1) A  tagok az  üléseken tájékoztatást adnak a  szervezetüket érintő – légiközlekedéssel kapcsolatos  
zaj- és egyéb környezetvédelmi – feladatok aktuális helyzetéről, különös tekintettel a  folyamatban lévő hatósági 
eljárásokra, a zajgátló védőövezetekre és a repülőtéri, valamint az önkormányzati fejlesztési tervekre. A zajvédelmi 
bizottság a  tájékoztatók, valamint a  napirenden szereplő egyes speciális szakmai kérdések megtárgyalása során 
– a  zajvédelmi bizottság által felkért szakértő véleményének előzetes kikérése mellett – összehangolt, egységes 
véleményt alakít ki.
(2) A  zajvédelmi bizottság a  repülőtér zajszempontú üzemeltetésével kapcsolatos ajánlását, állásfoglalását, 
döntését egységesen, az  ülésen jelen lévő tagok egyetértése alapján hozza, amely a  delegáló szervezetek közös 
véleménye egy adott kérdésben. Ha a szavazásra feltett kérdésben nincs egységes álláspont, az eltérő véleményeket 
a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(3) Új repülőtér létesítése esetén a  zajvédelmi bizottságot úgy kell létrehozni, hogy az  már az  engedélyezést 
megelőző időszakban kapjon tájékoztatást az  engedélyezésre előkészített, a  zajövezetek kijelölésére vonatkozó 
tervekről.
(4) Az elnök a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatót készít a zajvédelmi bizottság éves munkájáról, amelyet 
– a zajvédelmi bizottság jóváhagyását követően – legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig megküld a miniszter 
részére.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az R. 13/A. § (3)–(16) bekezdése.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete
az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra 
vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő  
egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) 
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d)  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazási köre egyes technológiai, környezeti eredetű szennyezőanyagokra, valamint természetes 
eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekre és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekre terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. élelmiszer: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 

Mellékletének 10. pontja szerinti fogalom;
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2. élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag és tárgy: az Éltv. Mellékletének 14/A. pontja szerinti 
fogalom;

3. forgalomba hozatal: az Éltv. Mellékletének 29. pontja szerinti fogalom;
4. határérték: a  szennyezőanyag és természetes eredetű ártalmas anyag fogyasztó egészségére 

ártalmas esetleges bomlástermékeinek, kísérő anyagainak, átalakulási termékeinek, anyagcsere- és 
reakciótermékeinek még megtűrhető legnagyobb együttes mennyisége az élelmiszerben;

5. helyes műveleti gyakorlat: a  műveletek minden egyes fázisában olyan technológiák alkalmazása, olyan 
termelési és technikai eszközök használata, amelyek élelmezés-egészségügyi szempontból elfogadhatóak, 
és a kívánt cél elérése mellett az élelmiszerben a  lehető legkisebb szennyezőanyag és természetes eredetű 
ártalmas anyag maradékot eredményezi;

6. szennyezőanyag: az  élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi 
eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott fogalom;

7. technológiai eredetű szennyezőanyag: minden olyan szennyezőanyag, amely termelési és technikai 
eszközökből, berendezésekből, csomagoló- és tárolóedényekből rendeltetésszerű érintkezés során 
jut az  élelmiszerbe, illetve a  technológia hatására keletkezik az  élelmiszerben, ideértve a  termelési és 
technológiai műveletek során felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerekből, valamint segédanyagokból 
visszamaradt szennyezőanyagokat, amelyek ártalmasak lehetnek az ember egészségére;

8. környezeti eredetű szennyezőanyag: minden olyan szennyezőanyag, amely a  környezetből 
az  élelmiszertermelés, feldolgozás, csomagolás, illetve raktározás során elkerülhetetlenül jut be 
az élelmiszerbe és ártalmas lehet az ember egészségére;

9. természetes eredetű ártalmas anyag: az  élelmiszer olyan természetes alkotórésze, amely eredeti 
mennyiségében vagy feldúsulás következtében az emberi egészségre ártalmas lehet.

3. § (1) Az élelmiszerek szennyezőanyag és természetes eredetű ártalmas anyag tartalmát az előállítás teljes folyamatában 
alkalmazott helyes műveleti gyakorlattal elérhető lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.

 (2) Az  élelmiszerek szennyezőanyag és természetes eredetű ártalmas anyag tartalmát, valamint az  élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak jogszabályoknak való megfelelőségét az  előállítás 
és forgalomba hozatal teljes folyamatában egybehangolt hatósági ellenőrzéssel és az  ellenőrző hatóság éves 
programja szerint végzett monitoring vizsgálatokkal ellenőrizni kell.

4. §  Az élelmiszerekben előforduló
a) technológiai eredetű szennyezőanyagokra vonatkozó határértékeket, valamint az  élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményeket 
az 1. melléklet,

b) környezeti eredetű szennyezőanyagokra vonatkozó határértékeket a 2. melléklet,
c) természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékeket a 3. melléklet
tartalmazza.

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

6. §  Ebben a  rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon termékeknek, 
amelyeket az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, 
vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az  ott 
irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások a  fogyasztók védelme vonatkozásában 
az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

7. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és 
az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
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8. §  Hatályát veszti az  élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről szóló 17/1999. (VI. 16.) 
EüM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Technológiai eredetű szennyezőanyagokra vonatkozó határértékek, valamint az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelmények

 1. Azok a fémek, amelyek élelmiszerekkel nem kerülhetnek érintkezésbe
A termelési és technikai műveletek során nem kerülhetnek az  élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
ólomból, kadmiumból, cinkből (horganyból) vagy sárgarézből készült felületek, alkatrészek, illetve bevonatok.

 2. Keményített zsírok nikkel határértéke
A keményített zsírok (növényi ételzsírok) nikkeltartalma a 0,14 mg/kg-ot nem haladhatja meg.

 3. Sütőzsírok poláros komponenseinek határértéke
A sütéshez használható növényi és állati zsiradékok, ipari módszerekkel módosított zsiradékok poláros komponens 
tartalma nem haladhatja meg az összes zsiradék 30%-át. Ha a poláros komponens mennyisége eléri ezt az értéket, 
a zsiradékot további sütésre vagy egyéb ételkészítésre felhasználni nem szabad.

 4. Tisztító-, illetve fertőtlenítőszerek maradékai
A mosogató-, tisztító-, tisztító-fertőtlenítő-, valamint fertőtlenítőszerek a  termelési és technikai eszközöknek 
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező felületén tartós maradékot nem képezhetnek és az élelmiszerekben 
kimutatható mennyiségben nem lehetnek jelen.

 5. Növényvédőszer-maradékként az élelmiszerekben található réz határértéke

A. Élelmiszercsoport, illetve élelmiszerfajta B. Teljes tömegre 

számított határérték 

(mg/kg) 

Réz (Cu)

5.1. Húskészítmények  5,0

(vörösáru, felvágott, töltelékes áru, füstölt hús, stb.)

5.2. Tartósított húskészítmények 10,0

fémdobozos csomagolásban (kivétel májkrémek)

5.3. Májkrémek tubusos vagy fémdobozos csomagolásban 20,0

5.4. Vadhús és az abból készült készítmények  5,0

5.5. Étkezési pektin 20,0

5.6. Tartósított zöldség és gyümölcskészítmények 10,0

5.7. Paradicsompüré (28–30% refrakció) 25,0

5.8. Cukor (kristály, kocka, por)  2,0

5.9. Cukorka  5,0

5.10. Növényi zsiradék (étolaj, margarin, stb.)  0,4

5.11. Alkoholmentes üdítő és gyümölcsitalok,  5,0

zöldség és gyümölcslevek, nektárok
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 6. Gyártási technológiából származó maradék fémtartalom

A. Élelmiszer B. Teljes tömegre 

számított határérték 

(mg/kg) 

Réz (Cu)

6.1. Gyümölcspárlat, szőlőtörköly-párlat 10,0

2. melléklet a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Környezeti eredetű szennyezőanyagokra vonatkozó határértékek

 1. Csecsemők és kisgyermekek számára készült tápszer ólomtartalma

A. Élelmiszerfajta B. Ólomtartalomra 

vonatkozó határérték 

teljes tömegre 

számolva 

(mg/kg)

1.1. Csecsemők és kisgyermekek számára készült speciális tápszer 0,02

3. melléklet a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékek

A. Természetes eredetű ártalmas anyag B. Élelmiszercsoport, illetve élelmiszerfajta C. Határérték

1. Szolanin-egyenérték nyers, hámozatlan burgonya 100 mg/kg

2. Morfin mákmag  30 mg/kg

3. Narkotin mákmag  20 mg/kg

4. Morfin + narkotin együtt mákmag  40 mg/kg

5. Tebain mákmag  20 mg/kg

6. Kodein mákmag  20 mg/kg

A vidékfejlesztési miniszter 50/2014. (IV. 29.) VM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól

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 – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. állattartó: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

(amely) az állat ellátásáért és felügyeletéért felelős állandó vagy ideiglenes jelleggel;
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2. baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program 
keretében a baromfiállomány környezetéből való mintavétel a hatóság által;

3. tárgyfélév: az adott naptári év féléve;
4. tárgynegyedév: az adott naptári év negyedéve;
5. végrehajtási időszak: a 2014. január 1-je és 2014. december 31-e közötti időszak;
6. vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a  patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra 

való hajlamnak laboratóriumi körülmények között, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása, illetve 
értékelése.

2. §  A 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően, az  állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 
2009.  május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat szerint, az  alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi 
hozzájárulás:
a) a  Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a  pulykaállományokban (Meleagris 

gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),
b) a klasszikus sertéspestis,
c) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,
d) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE), szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és súrlókór,
e) a  veszettség felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és 

többéves nemzeti programok.

3. §  A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Uniós programok 
kiegészítő támogatása alcím, 9. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 
jogcímcsoporton előirányzott összeg, valamint az Európai Unió általános költségvetésének terhére a 2013/722/EU 
bizottsági végrehajtási határozat alapján a 2. § szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.

4. § (1) A  jogosultság mértékét alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon (a  továbbiakban együtt: számla) 
szereplő összegekhez abban az  esetben nyújtható pénzügyi hozzájárulás, amennyiben a  számla teljesítési 
dátuma a  végrehajtási időszakra esik, de a  számla nem az  adott tárgyidőszakot követően keletkezett. A  pénzügyi 
hozzájárulás folyósítására a 10. § (2) bekezdése esetén csak pénzügyileg teljesített számla esetében kerülhet sor.

 (2) A  pénzügyi hozzájárulás alapja a  pénzügyileg teljesített számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és 
egyéb adót nem tartalmazó összege.

5. § (1) A  pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a  továbbiakban: kérelem) – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott 
kivételekkel – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) és a  10.  § (2)  bekezdésben 
meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség negyedévente egy alkalommal, 
postai úton vagy személyesen, a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) által 
rendszeresített és a  honlapján közzétett, 2.  melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, a  tárgynegyedévet 
követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal 2014. május 30-ig nyújthatja be az MVH-hoz.

 (2) A 7. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatalok 
havonta egy alkalommal, a  tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, míg a  január, február, március és április 
hónapokra vonatkozóan 2014. június 16-ig nyújthatják be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 (3) A  7.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott alcélterületek esetében a  kérelmet a  megyei kormányhivatalok 
és a  NÉBIH két alkalommal, 2014. év első félévére vonatkozóan 2014. július 31., a  második félévre vonatkozóan 
2015. január 31. napjáig nyújthatják be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 (4) A  8.  § (5)  bekezdésében és a  9.  § (4)  bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a  kérelmet a  megyei 
kormányhivatalok két alkalommal, 2014. év első félévére vonatkozóan 2014. július 31., a  második félévre 
vonatkozóan 2015. január 31.napjáig nyújthatják be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 (5) Az  MVH a  kérelmeket azok beérkezési sorrendje szerint bírálja el. Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek 
esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezése határozza meg.

 (6) Ha az  adott célterületre egy napon beérkezett támogatási igény meghaladja a  még rendelkezésre álló keretet, 
az  MVH egységes visszaosztást végez. Ennek során az  MVH az  adott napon beérkezett összes jogos igény és 
a  felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a  folyósítható hozzájárulás 
összegét.
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 (7) Az  MVH minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az  agrárpolitikáért felelős minisztert és a  NÉBIH-et, valamint 
elektronikus úton a  megyei kormányhivatalokat a  megelőző hónapban jóváhagyott támogatási kérelmek 
összegéről és a  keret kihasználtságáról. Az  MVH haladéktalanul tájékoztatja az  agrárpolitikáért felelős minisztert 
a támogatási keret kimerüléséről.

6. § (1) A  kérelem jóváhagyását követően – a  forrás rendelkezésre állása esetén – a  jóváhagyott összeg a  kérelmezőnek 
harminc napon belül az  ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára kerül átutalásra. 
Amennyiben a  forrás nem áll rendelkezésre, a  harminc napos határidő azon a  napon kezdődik, amikor a  forrás 
az MVH-nál rendelkezésre áll.

 (2) Az  euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást az  MVH forintban fizeti ki. Az  euró-forint átváltás az  Európai 
Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

 (3) Ha a  költségtérítés igénylésére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az  állattartónál 
a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága a költségtérítés 
kifizetését követően megállapítja, hogy az  állattartó a  feltételeket nem teljesíti, akkor az  állattartó részére 
a  végrehajtási időszakban az  adott célterületre kifizetett teljes összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősül.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

7. § (1) A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 6. cikkével 
elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő hatósági mintavétel költségeire, az  ennek 
keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás 
költségeire, a  felszámolásra került állatok értékéért az  állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az  oltóanyagok 
beszerzésére, valamint a  fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok 
költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  végrehajtási időszakra összesen 3 880 000 EUR-nak megfelelő 
forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 52 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig:
a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok és szerotipizálások;
b) a  hatósági mintavétel keretében a  fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai 

vizsgálatok;
c) a  szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben 

antimikrobiális anyagok vagy a baktériumok szaporodását gátló hatások kimutatására végzett vizsgálatok
költségei tekintetében.

 (3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:
a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 18,19 EUR-nak,
b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 38,38 EUR-nak,
c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 16,72 EUR-nak,
d) a  szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben 

antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 3,43 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az a) és b) pont esetében a megyei kormányhivatalok, a c) pont esetében 
a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH jogosult 3 828 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig:
a) az  állattartónak a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

által, a  fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy 
elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett tenyésztojás hőkezelése következtében 
keletkezett kára enyhítéséhez,

b) az állattartónak a tenyész- és tojóállományokban, a hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek, állományonként, szerotípusonként 
maximálisan kétszeri, azaz összesen négy vakcina költsége megtérítéséhez, illetve

c) a baromfiállományból való hatósági mintavételhez.
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 (5) A megyei kormányhivatalok a  (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan állattartónak 
történt kifizetést követően igényelhetik, aki a  NÉBIH által rendszeresített és a  honlapján közzétett, az  1.  melléklet 
szerinti adattartalmú kérelmet benyújtja a  telephely szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz, és
a) eleget tett

aa) a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének és

ab) a  szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt 
kötelezettségeinek,

b) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy
ba) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tett,
bb) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi 

hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben leírtak szerint használja fel,
bc) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy 

esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és
bd) nincs köztartozása, továbbá

c) csatolja az  adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, 
január-február-március-április hónapra vonatkozóan 2014. május 30-ig az oltóanyag beszerzésének költségeit 
igazoló bizonylatoknak (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) a  számla kiállítója vagy közjegyző által 
hitelesített másolati példányait és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányait.

 (6) Az állattartónak a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások 
után járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a közvetlenül a levágás vagy leselejtezés előtti piaci értékét, illetve 
a tojásoknak közvetlenül az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojások hőkezelés előtti piaci értékét. Az összegből 
le kell vonni továbbá a maradványértéket a levágott állatok, illetve a hőkezelt, nem keltetett tojások esetében.

 (7) A megyei kormányhivatalok a  (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan állattartónak 
történt kifizetést követően igényelhetik, amelyek esetében az (5) és (6) bekezdésben leírtak alapján megállapította 
a költségtérítés összegét a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel.

 (8) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
a) a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,
b) a NÉBIH jogosult, ha a mintát jogosult állatorvos veszi, és a jogosult állatorvos a NÉBIH részére számlát állít ki 

a mintavétel költségéről.
 (9) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) felszámolt Gallus gallus tenyész-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 EUR-nak,
b) felszámolt Gallus gallus tojó-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 EUR-nak,
c) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként 

a 24 EUR-nak,
d) Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásai esetén ártalmatlanított keltető tojásonként a 0,40 EUR-nak,
e) Gallus gallus étkezési tojásai esetén ártalmatlanított étkezési tojásonként a 0,08 EUR-nak,
f ) Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásai esetén ártalmatlanított keltető tojásonként 

a 0,80 EUR-nak,
g) oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 EUR-nak,
h) baromfiállományokból való mintavétel esetén állományonként, mintavételenként az 5,97 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (10) A  pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelemhez csatolni kell a  tárgyidőszakban a  kapcsolódó költségeket 
igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

 (11) E  § alkalmazásában a  számlák teljesítési dátuma a  (9)  bekezdés g)  pontja esetében a  vakcina beadásának, illetve 
felhasználásának időpontja, a  (9)  bekezdés a)-f )  pontja tekintetében pedig a  felszámolás, illetve ártalmatlanítás 
időpontja.

8. § (1) A  klasszikus sertéspestis tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 
7.  cikkével elfogadott nemzeti program szerinti, a  vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak, valamint 
a  mintavétel költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  végrehajtási időszakra 80 000 EUR-nak megfelelő 
forintösszeg.
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 (2) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  NÉBIH jogosult 35 000 EUR keretösszegig a  laboratóriumi vizsgálatok 
költségei tekintetében.

 (3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:
a) ELISA tesztenként a 3,38 EUR-nak,
b) PCR tesztenként a 19,01 EUR-nak,
c) vírusizolálás esetén vizsgálatonként a 24,95 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A  pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a  tárgyidőszakban a  kapcsolódó költségeket 
igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

 (5) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  megyei kormányhivatalok jogosultak 45 000 EUR-nak megfelelő forint 
keretösszegig a vadászatra jogosult vaddisznóból történő mintavétel során keletkezett költségei megtérítéséhez.

 (6) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg 
mintavételenként vaddisznó esetében állatonként az 5 EUR-nak megfelelő forintösszeget. Költségként az elhullott 
vaddisznók tetemeinek összegyűjtéséért vagy az  állatok kilövéséért, továbbá az  állatoknak vagy a  belőlük levett 
mintáknak a hatóságok számára történő átadásáért fizetett költség számolható el, ha a vadászatra jogosult a megyei 
kormányhivatal részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

 (7) A  megyei kormányhivatalok az  (5)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan mintavevőnek történt 
kifizetés után igényelhetik, ahol a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő 
vadászatra jogosult benyújtja az  adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyfélévet követő hónap 
15. napjáig a mintavétel költségeit igazoló bizonylatoknak (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) a számla kiállítója 
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányait a  megyei kormányhivataloknak. A  vadászatra jogosultnak 
a  számlához csatolni kell a  NÉBIH által kiadott éves klasszikus sertéspestismonitoring programban előírt, 
a mintavevő által aláírt mintaazonosító lapok másolatait.

9. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 9. cikkével 
elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a házi 
és a vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 
320 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 296 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.
 (3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) ELISA tesztenként a 3,26 EUR-nak,
b) agargél-immundiffúziós (AGID) próbánként az 1,80 EUR-nak,
c) H5/H7 altípusokra -HAG-próbára vizsgálatonként a 9,64 EUR-nak,
d) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 37,87 EUR-nak, valamint
e) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 19,74 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  megyei kormányhivatalok jogosultak 24 000 EUR-nak megfelelő forint 
keretösszegig:
a) a szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során keletkezett költségei megtérítéséhez,
b) a  vadászatra jogosult megbízottjának vagy a  szolgáltató állatorvos vadmadárból történő mintavétel során 

keletkezett költségei megtérítéséhez.
 (5) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) tenyésztett baromfi mintavételezésére mintánként az 1,19 EUR-nak,
b) vadmadarak mintavételezésére állatonként az 5 EUR-nak
megfelelő forintösszeget. Költségként a tenyésztett baromfi esetén a levett mintáknak a hatóságok számára történő 
átadásáért, vadmadarak esetén az  elhullott vadmadarak tetemeinek összegyűjtéséért, továbbá a  vadmadaraknak 
vagy a  belőlük levett mintáknak a  hatóságok számára történő átadásáért fizetett költség vehető figyelembe. 
A  szolgáltató állatorvos, illetve a  vadászatra jogosult (e § vonatkozásában a  továbbiakban együtt: mintavevő) 
a megyei kormányhivatal részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

 (6) A megyei kormányhivatalok a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan mintavevőnek történt kifizetés 
után igényelhetik, ahol a  NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a  levett mintákat, valamint a  mintavevő 
benyújtja az  adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyfélévet követő hónap 15.  napjáig 
a  mintavétel költségeit igazoló bizonylatoknak (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) a  számla kiállítója vagy 
közjegyző által hitelesített másolati példányait a  megyei kormányhivataloknak. A  vadászatra jogosultnak és 
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a  szolgáltató állatorvosnak a  számlához csatolni kell a  NÉBIH által kiadott éves madárinfluenza monitoring 
programban előírt, a mintavevő által aláírt mintaazonosító lapok másolatait.

 (7) A  pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a  tárgyidőszakban a  kapcsolódó költségeket 
igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

10. § (1) A  TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 
10.  cikkével elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, a  megerősítő- és diszkriminatív elsődleges 
molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a  genotípus vizsgálatok költségére vehető igénybe. A  keretösszeg 
a végrehajtási időszakra 660 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A  genotípus vizsgálatok esetében a  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség jogosult 105 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

 (3) A  gyorstesztek, a  megerősítő- és a  diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok esetében a  pénzügyi 
hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult, 555 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

 (4) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:
a) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az  ellenük való védekezésre és a  felszámolásukra 

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK rendelet) 12. cikk (2) bekezdésében és a III. melléklet A. fejezet I. rész 
2.1. és 3.  pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében a  szarvasmarhafélék esetében 
elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,

b) a  999/2001/EK rendelet III.  melléklet A. fejezet I. rész 2.2.  pontjában meghatározott követelmények 
teljesítése érdekében az  egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő 
felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat mellékletében nem szereplő 
tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre vonatkozó programok keretében 
a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,

c) juh- és kecskefélék esetében a  999/2001/EK rendelet 12.  cikk (2)  bekezdésében, III.  melléklet A. fejezet 
II. rész 5.  pontjában és VII.  mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő gyorsteszt 
vizsgálatokra és a  999/2001/EK rendelet III.  melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3.  pontjában meghatározott 
minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorsteszt vizsgálatokra gyorstesztenként 
a 7,40 EUR-nak,

d) a  999/2001/EK rendelet X.  melléklet C. fejezet 3.2. bekezdés c)  pont i.  alpontjának megfelelően végzett 
elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokra vizsgálatonként a 194 EUR-nak,

e) a 999/2001/EK rendelet X. melléklet C. fejezetében említett megerősítő tesztekre – gyorstesztek kivételével – 
tesztenként átlagosan legfeljebb az 50 EUR-nak,

f ) genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 15 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (5) A  pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a  tárgyidőszakban a  kapcsolódó költségeket 
igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

11. § (1) A  veszettség tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 11.  cikkével 
elfogadott nemzeti program szerinti laboratóriumi vizsgálatok, a  veszettség antigénjének vagy antitestjeinek 
kimutatására végzett laboratóriumi vizsgálatok, a veszettségvírus izolálása és karakterizálása, biomarker kimutatása 
és a  vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása, valamint az  oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire vehető 
igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 2 657 667 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
 (3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) szerológiai vizsgálatonként a 15,24 EUR-nak,
b) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 13,09 EUR-nak,
c) orális csalétekvakcina beszerzése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,80 EUR-nak,
d) orális csalétekvakcina kihelyezése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,47 EUR-nak,
e) vadon élő állatok átadása a hatóságoknak laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából állatonként legfeljebb 

a 23,33 EUR-nak,
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f ) biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb 
a 10 EUR-nak,

g) veszettségvírus izolálása és karakterizálása pozitív veszettségi mintákon, vizsgálatonként legfeljebb 
a 40 EUR-nak,

h) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb 
a 100 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.
 (4) A  pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a  tárgyidőszakban a  kapcsolódó költségeket 

igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 15. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. §  Ez a  rendelet a  tagállamok által 2014-re és az  azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok 
felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, 
valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2013. november 29-i 2013/722/EU 
bizottsági végrehajtási határozat 6., 7. és 9–11. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §  Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2013. évi finanszírozásának szabályairól szóló 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „10 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „3 000 EUR-nak” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében az „50 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „224 000 EUR-nak” szöveg,
c) 10. § (1) bekezdésében a „246 700 EUR-nak” szövegrész helyébe a „150 200 EUR-nak” szöveg,
d) 11. § (1) bekezdésében az „1 000 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „790 000 EUR-nak” szöveg,
e) 11. § (2) bekezdésében a „230 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „200 000 EUR-nak” szöveg,
f ) 11. § (3) bekezdésében a „770 000 EUR-nak” szövegrész helyébe az „590 000 EUR-nak” szöveg,
g) 12. § (1) bekezdésében a „2 160 000 EUR-nak” szövegrész helyébe az „1 440 000 EUR-nak” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2013. évi finanszírozásának szabályairól szóló 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

KÉRELEM

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló
50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján a baromfi állományokban előforduló szalmonellózis ellen való 
védekezésre irányuló nemzeti programokhoz kapcsolódó költségtérítés igénybevételére vonatkozó 
kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek

 1. Az ügyfél azonosító adatai
Az ügyfél nyilvántartási száma

 2. Az állatállomány adatai
2.1. Tenyészetkód
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2.2. Faj megjelölése (házityúk vagy pulyka)
2.3. Hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány)
2.4. Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma)
2.5. Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén

2.5.1. Levágatott vagy leölt egyedszám (db), megsemmisített tojás (db)
2.5.2. A  levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a  leölést végző adatai, tojások ártalmatlanítását 

végző üzem adatai
2.5.3. A megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő 

határozat száma

 3. Nyilatkozat
a) arról, hogy az  állattartó eleget tesz a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési 
kötelezettségének,

b) arról, hogy az  állattartó eleget tesz a  szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

c) arról, hogy az  állattartó valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és 
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

d) arról, hogy az állattartó a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, 
vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás 
alatt, valamint

e) arról, hogy az állattartónak kérelem benyújtásakor nincs köztartozása.

 4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

 5. Csatolandó mellékletek:
5.1. A  vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az  állomány felszámolása vagy 

elkülönített vágása esetén arról, hogy a  2.  pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db 
állatot és mikor vágtak le. (BIR szállítólevél kódja), illetve a tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye 
szerinti illetékes megyei kormányhivatal igazolása, hogy a  2.  pont szerinti szalmonellózissal fertőzött 
állományból hány db tojást ártalmatlanítottak.

5.2. megyei kormányhivatal megnevezése, az ügyirat iktatószáma, keltezés, igazgató főállatorvos aláírása.

2. melléklet az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
adattartalma

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló
50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján igényelhető pénzügyi hozzájáruláshoz

 1. Az ügyfél azonosító adatai
Az ügyfél-azonosító szám
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 2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:

A B C

Célterületek Alcélterületek

Igényelt pénzügyi 

hozzájárulás összege 

(Ft)

1.

a Gallus gallus 
tenyészállományokban előforduló 
szalmonellózis

1.1. az állattartó állategészségügyi programja 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok 
beszerzésének költségei

1.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett leölt és 
ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

1.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok 
utáni kár enyhítésére

1.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított 
keltető tojások utáni kár enyhítésére

1.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető 
tojások utáni kár enyhítésére

1.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

1.4. szalmonellafertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális anyagok 
kimutatására végzett vizsgálatok költségei

1.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

1.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

1.7. mintavétel költségei állományonként
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2.

a Gallus gallus tojóállományokban 
előforduló szalmonellózis

2.1. az állattartó állategészségügyi programja 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok 
beszerzésének költségei

2.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett leölt és 
ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

2.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok 
utáni kár enyhítésére

2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított 
étkezési tojások utáni kár enyhítésére

2.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

2.4. szalmonellafertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális anyagok 
kimutatására végzett vizsgálatok költségei

2.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

2.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

2.7. mintavétel költségei állományonként

3.

a Gallus gallus brojlercsirke 
állományokban előforduló 
szalmonellózis

3.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

3.2. szalmonellafertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális kimutatására 
végzett vizsgálatok költségei

3.3. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

3.4. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

3.5. mintavétel költségei állományonként



8750	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	60.	szám	

4.

a Meleagris gallopavo 
tenyészállományokban előforduló 
szalmonellózis

4.1. az állattartó állategészségügyi programja 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok 
beszerzésének költségei

4.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett leölt és 
ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

4.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok 
utáni kár enyhítésére

4.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított 
keltető tojások utáni kár enyhítésére

4.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető 
tojások utáni kár enyhítésére

4.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

4.4. szalmonellafertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális kimutatására 
végzett vizsgálatok költségei

4.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

4.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

4.7. mintavétel költségei állományonként

5.

a Meleagris gallopavo hízópulyka 
állományokban előforduló 
szalmonellózis

5.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

5.2. szalmonellafertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális anyagok 
kimutatására végzett vizsgálatok költségei

5.3. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

5.4. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

5.5. mintavétel költségei állományonként

6.

a klasszikus sertéspestis 6..1. vaddisznókból származó minták ELISA 
vizsgálatainak költségei

6.2. vaddisznókból származó minták PCR 
vizsgálatainak költségei

6.3. vaddisznókból származó minták virológiai 
vizsgálatainak költségei

6.4. vaddisznó minta eljuttatása a hatóságnak 
(mintavétel költségei)
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7.

a baromfikban és a vadon 
élő madarakban előforduló 
madárinfluenza

7.1.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (ELISA)

7.1.2. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (AGID)

7.1.3. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (HAG)

7.1.4. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (vírusizoláció)

7.1.5. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (PCR)

7.2.1. mintavétel költségei tenyésztett házi 
madarak esetén

7.2.2 vadmadár eljuttatása a hatóságnak 
(mintavétel költségei)

8.

fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
(TSE): szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE) és surlókór

8.1. szarvasmarhafélék esetén gyorstesztek 
költségei elhullott, kényszervágott vagy 
klinikai tünetek miatt elkülönítetten 
levágott 24 hónaposnál idősebb egyedek 
esetén, valamint a 30 hónaposnál idősebb 
Romániából, Bulgáriából, Horvátországból vagy 
harmadik országból származó rendes vágott 
szarvasmarhafélék esetén

8.2. gyorstesztek költségei 18 hónaposnál 
idősebb juhok és kecskék esetén

8.3. megerősítő vizsgálatok költségei

8.4. diszkriminatív elsődleges molekuláris 
vizsgálatok költségei

8.5. genotípus vizsgálatok költségei

9.

a veszettség 9.1.orális vakcina beszerzési költségei

9.2 orális vakcina kihelyezési költségei

9.3. szerológia próbák költségei

9.4. biomarker (tetraciklin csontban való) 
kimutatására szolgáló tesztek költségei

9.5. veszettségvírus izolálása és karakterizálása

9.6. fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) 
vizsgálatok költségei

9.7. vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása

9.8. vadon élő állatok eljuttatása a hatóságnak 
(mintavétel költségei)

Összesen:

 3. A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség esetében nyilatkozat arról, hogy az  igénylő a kérelem benyújtásakor 
nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

 4. Ügyfél nyilatkozata arról, hogy
4.1. Tudomásul veszi, hogy:

a) az  MVH-val a  kapcsolattartás a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi 
XVII. törvény (a  továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.  § (1)  bekezdése szerinti Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
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b) az  adatok megváltozása esetében az  MVH eljárási törvény 29.  § (1)  bekezdése alapján 
a  változást köteles az  MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési 
kötelezettséget elmulasztja, az  ebből adódó – az  MVH eljárási törvény 29.  § (5)  bekezdésében, 
valamint 30/A. §-ában foglalt – jogkövetkezmények terhelik;

c) a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az  egyéb fizetési kötelezettség adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;

d) amennyiben az  intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, az  MVH eljárási törvény 
38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási 
megbízását a  fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása 
nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem az MVH eljárási törvény alapján 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

4.2. Nyilatkozik arról, hogy:
a) a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek:
b) a  költségek ténylegesen felmerültek és a  2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 

rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;
c) a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak.

 5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

 6. Csatolandó melléklet: a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő kimutatás.

3. melléklet az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról*

Tárgyidőszak: … év … félév…. negyedév/hónap**

Számla azonosító száma Számla teljesítési ideje A számla által igazolt nettó költség (Ft)

* „Számla” az  50/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében foglaltak értelmében: a  jogosultság mértékét 
alátámasztó számla és egyéb bizonylat.
** A megfelelő rész aláhúzandó.

Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
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A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete
az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés a) és i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. alapponthálózati pontok adatbázisa: az alapponthálózati pontokról szóló meghatározott tartalmú, rendszerbe 

szervezett adatok összessége,
 2. állandósított pontjel: az a természetben állandó módon létesített műtárgy, amelyre a meghatározó mérések 

vonatkoznak,
 3. felsőrendű hálózat pontjai: EOVA I–III. rendű pontjai és IV. rendű főpontjai, EOMA I–III. rendű pontjai,
 4. földmérési jel: az  állandósított pontjel és az  azt biztosító földalatti jel, vagy őrpontok, továbbá a  mérést, 

a védelmet, valamint a figyelemfelhívást biztosító berendezések együttese,
 5. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,
 6. helyreállításra, pontpótlásra kötelezett: az  ingatlan mindenkori jogszerű használója, ennek hiányában 

tulajdonosa,
 7. pont helyreállítása: az alapponthálózati pont eredeti helyén történő újraállandósítása a meglévő földalatti jel, 

vagy őrpontok felhasználásával,
 8. pontáthelyezés: meglévő, illetve helyreállítható alapponthálózati pontnak új helyen történő állandósítása és 

meghatározása,
 9. pontpótlás: az  elpusztult alapponthálózati pont helyett egy új alapponthálózati pont állandósítása és 

meghatározása,
10. elpusztult alapponthálózati pont: az  a  vízszintes alapponthálózati pont, amelynél az  állandósított pontjel és 

a hozzá tartozó földalatti jel vagy őrpont is megsemmisült, továbbá az a magassági alapponthálózati pont, 
amelynél a magasságot hordozó pontjel sérült vagy megsemmisült,

11. rongált alapponthálózati pont: az  az alapponthálózati pont, melynél a  pontvédmű, illetve a  figyelemfelhívó 
berendezés vagy az  őrpont megsérült, vagy teljesen megsemmisült, de a  földalatti jel épségben 
megtalálható.

2. Hatósági jogkörök

2. § (1) A  Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) a  földmérési és térképészeti tevékenységről 
szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 10.  § (3)  bekezdés a)–c), f ) és h)  pontjában meghatározott 
alapponthálózati pontok megszüntetésének, áthelyezésének, illetve pótlásának engedélyezése tárgyában jogosult 
dönteni.

 (2) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal) az  alapponthálózati 
pontok tekintetében az  Fttv. 25.  § (4)  bekezdés szerinti döntés alapján a  megszüntetés, áthelyezés tárgyában 
elsőfokú hatóságként jár el.

3. Alapponthálózati pontok

3. § (1) Vízszintes alapponthálózati pontok:
a) az Fttv. 10. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott EOVA pontok,
b) az Fttv. 10.  § (3)  bekezdésének d)  pontjában meghatározott, az  állam által fenntartott aktív GNSS (Global 

Navigation Satellite Systems) hálózat hazai állomásai,
c) az Fttv. 10. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott MGGA pontok,
d) az Fttv. 10. § (3) bekezdésének f ) pontjában meghatározott OGPSH pontok.
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 (2) Magassági alapponthálózati pontok:
a) az Fttv. 10. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott EOMA pontok,
b) az Fttv. 10. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott Bendefy-féle pontok,
c) az Fttv. 10. § (3) bekezdésének h) pontjában meghatározott INGA pontok.

 (3) A felsőrendű vízszintes alapponthálózat kiemelt pontjain létesített vasbeton mérőtornyok geodéziai építményeknek 
minősülnek.

4. §  A 3.  §-ban meghatározott alapponthálózati pontok adatbázisának szerkezetét és adattartalmát a  FÖMI által 
elkészített műszaki leírás tartalmazza, amelyet a FÖMI honlapján közzé kell tenni.

4. Alapponthálózati pontok áthelyezése, pótlása és megszüntetése

5. § (1) Alapponthálózati pont megszüntetése esetén a megyei földhivatal intézkedik az alapponthálózati pont által érintett 
ingatlanra bejegyzett, az államot megillető közérdekű használati jog törléséről.

 (2) A  magassági alapponthálózati pont megszüntetését az  Fttv. 25.  § (4)  bekezdése alapján a  FÖMI engedélyezi, 
amennyiben:
a) a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok 

vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és 
fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet (a továbbiakban: 
R.) 10. melléklet 2.3.1. e) pontjában előírt pontsűrűség az adott területen biztosított,

b) a megszüntetendő Bendefy-féle hálózati pont az  EOMA-ba nem lett bevonva és 500 méteren belül EOMA 
pont található, vagy

c) az érintett pont pótlása vagy áthelyezése az R. műszaki előírásai alapján nem megoldható.

6. § (1) Az  elpusztult vízszintes alapponthálózati pontot lehetőleg azon a  földrészleten kell pótolni, ahol az  eredeti 
alapponthálózati pont volt. Ha ez nem valósítható meg, vagy ez nem célszerű, akkor a pótlást másik földrészleten 
kell megvalósítani.

 (2) Az elpusztult magassági alapponthálózati pontot az eredeti pont helyén pótolni tilos.

7. §  Pontpótláskor és pontáthelyezéskor az  újonnan létesített alapponthálózati pontnak vízszintes és magassági 
meghatározottság tekintetében ki kell elégítenie az  eredeti ponttal szemben támasztott pontossági 
követelményeket, valamint figyelembe kell venni a pont hosszú távú fennmaradását.

8. §  Amennyiben a  megyei földhivatal helyszínelés során, illetve bejelentés alapján megállapítja, hogy 
az alapponthálózati pont környezetében olyan munkálatok folynak, amelyek a pont fennmaradását veszélyeztetik, 
az  ingatlan mindenkori jogszerű használóját, ennek hiányában tulajdonosát kötelezi a  veszélyeztetés 
abbahagyására, amennyiben ez nem lehetséges, az alapponthálózati pont áthelyeztetésére.

9. § (1) A  3.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontjában, valamint a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott alapponthálózati pont 
bármely okból történő áthelyezésére, illetve megszüntetésére vonatkozó kérelmet a  megyei földhivatalhoz kell 
benyújtani.

 (2) Az  Fttv. 27.  § (3)  bekezdésére figyelemmel, az  alapponthálózati pontáthelyezési kérelemhez csatolni kell 
a kérelmezőnek a költségek vállalásáról szóló nyilatkozatát.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott alapponthálózati pontok áthelyezésére, illetve megszüntetésére vonatkozó 
kérelmet a megyei földhivatal a beérkezéstől számított nyolc napon belül továbbítja a FÖMI-nek.

 (4) A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, meghatározott alapponthálózati pont bármely okból történő áthelyezésére, 
illetve megszüntetésére vonatkozó kérelmet a FÖMI-hez kell benyújtani.

 (5) A FÖMI 15 napon belül dönt az alapponthálózati pont áthelyezésével vagy megszüntetésével kapcsolatos engedély 
kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról.

 (6) Az áthelyezett alapponthálózati pontnak ugyanolyan rendűnek kell lennie, mint az áthelyezendőnek.

10. § (1) Amennyiben a  helyszínelés során a  megyei földhivatal alapponthálózati pont pusztulást észlel, nyolc napon belül 
értesíti a FÖMI-t.

 (2) A FÖMI 15 napon belül dönt az elpusztult alapponthálózati pont pótlásáról vagy törléséről.
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 (3) Az eljáró megyei földhivatal felszólítja a pótlásra kötelezettet, hogy az Fttv. 27. § (5) bekezdése alapján a pontpótlást 
60 napon belül kezdje meg. A  kötelezett tájékoztatni köteles az  eljáró megyei földhivatalt a  pontpótlás 
megkezdéséről.

 (4) Amennyiben a  (3)  bekezdés szerinti felszólítást követően a  helyreállításra kötelezett 60 napon belül nem jelzi 
az  eljáró megyei földhivatal felé a  helyreállítási munkák megkezdését, akkor a  megyei földhivatal az  Fttv. 
27.  § (5)  és  (6)  bekezdése alapján rendelkezik a  helyreállításról és a  helyreállításra kötelezett felé a  költségek 
megfizetéséről.

 (5) Az  alapponthálózati pont pótlására kötelezettnek a  pótlás költségeit a  megyei földhivatal jogszabályban 
meghatározott számlájára kell befizetnie.

11. § (1) Az  alapponthálózati pont pótlását vagy áthelyezését végző gazdálkodó szervezet köteles a  munkák elvégzését 
követő tizenöt napon belül a műszaki dokumentációt a FÖMI-nek megküldeni.

 (2) A  FÖMI a  műszaki dokumentáció betekintő vizsgálatát nyolc napon belül köteles elvégezni és nyilatkozni 
az  állami átvételi vizsgálatra való alkalmasságáról. Ezen nyilatkozatot megküldi a  munkavégzőnek és a  munka 
megrendelőjének is.

12. § (1) Az áthelyezett és pótolt alapponthálózati pontot a pont létesítőjének be kell mutatnia és megőrzésre át kell adnia 
az Fttv. 27. § (1) bekezdése szerint. Az erről szóló jegyzőkönyv a műszaki dokumentáció részét képezi.

 (2) Azt a helyreállított alapponthálózati pontot, melyre a közérdekű használati jog nem került bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba, az (1) bekezdés szerint át kell adni.

5. Rongált alapponthálózati pontok helyreállítása

13. §  Rongált alapponthálózati pontok esetében a  10.  §-ban leírtakat kell megfelelően alkalmazni. Rongált 
alapponthálózati pontot a  megyei földhivatal saját hatáskörben helyreállítja, és a  költségeket az  Fttv. 27.  §  
(5)–(6) bekezdése szerint megfizetteti.

6. Alapponthálózati pontok helyszínelése

14. § (1) A  3.  § (1)  bekezdés a)  pontjába tartozó EOVA felsőrendű hálózati pontokat, a  3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 
a  3.  §  (2)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott alapponthálózati pontokat a  megyei földhivatalok két éves 
ciklusban helyszínelik.

 (2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó IV. rendű EOVA pontokat és a 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
alapponthálózati pontokat a megyei földhivatalok tíz éves ciklusban helyszínelik.

 (3) A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjába tartozó alapponthálózati pontokat a FÖMI két éves ciklusban helyszíneli.

15. §  Az alapponthálózati pontok helyszíneléséről a  megyei földhivatalok térképpel kiegészített ütemtervet készítenek. 
A helyszínelés ütemtervét minden év március 1-jéig a megyei földhivatalok megküldik a FÖMI-nek.

16. § (1) A helyszínelés során az alábbiakat kell megvizsgálni és rögzíteni:
a) az állandósított pontjel, védőberendezés, illetve figyelemfelhívó jel állapotát,
b) a helyszínrajzi adatok helyességét, a környezet változását,
c) a pontjelet hordozó műtárgy állapotát.

 (2) Az aktualizált pontleírásokat digitális formában a megyei földhivatalok folyamatosan megküldik a FÖMI részére.

17. § (1) A  megyei földhivatalok a  helyszínelés eredményéről minden tárgyévet követő március 31-ig jelentést küldenek 
a  FÖMI-nek, mely tartalmazza a  helyszínelt alapponthálózati pontokat, a  helyszínelés megállapításait, valamint 
az alapponthálózati pontok helyreállításáról, áthelyezéséről, pótlásáról szóló beszámolót.

 (2) A  FÖMI a  tárgyévet követő április 15-ig a  térképészetért felelős miniszter részére összefoglaló jelentést készít 
az alapponthálózati pontok helyszínelésének eredményéről.
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7. Alapponthálózati pontok karbantartása

18. §  A magassági alapponthálózati pontok karbantartását az alábbiak szerint kell elvégezni:
a) a bekerített főalappontok kerítésének oszlopait fehérre, vasrészeit feketére kell lefesteni,
b) a szintezési csapokat, tárcsákat, gombokat rozsdamentesíteni kell, majd időjárásálló festékkel feketére kell 

lefesteni,
c) a szintezési kövek környékét 1 méteren belüli körben gyomtalanítani kell, magát a  követ időjárásálló fehér 

festékkel, a gombot rozsdamentesítés után időjárásálló fekete festékkel kell lefesteni,
d) a fúrt főalappontok és K pontok jelzőköveit időjárásálló fehér festékkel kell lefesteni,
e) a figyelemfelhívó jeleket, amennyiben festésük megkopott, újra kell festeni.

19. § (1) Amennyiben fúrt ikerfőpont, vagy K pont figyelemfelhívó jele, illetve jelzőköve elpusztult, azt pótolni kell.
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a fedlap eléréséig az alapponthálózati pontot fel kell tárni és az R. 10. melléklet 

4.3.1. f )–h) pontjában előírtak szerint kell eljárni.
 (3) A  figyelemfelhívó jelet földfelszín felett 1,2–1,6 méterre kiállóan kell elhelyezni vasalt betonoszloppal, legalább 

50 cm mélyen kell leásni és a földben helyszínen csömöszölt betontömbbel megerősíteni. A figyelemfelhívó jel felső 
harmadát piros, az alsó kétharmadát fehér színű olajfestékkel kell befesteni.

20. § (1) A  vízszintes alapponthálózati pontok karbantartása során a  földmérési jelet meg kell tisztítani, le kell festeni 
időjárásálló fehér festékkel, közvetlen környezetét gyomtalanítani kell.

 (2) A karbantartás során a szétbontott vasbetonlapos védőberendezését helyre kell állítani.

8. Alapponthálózati munkák ellenőrzése

21. § (1) A FÖMI minden megyei földhivatalt kétévente ellenőriz. Az ellenőrzés kiterjed a terepi, az irodai, az alapponthálózat 
helyszínelési, karbantartási, helyreállítási, valamint a  pontok pótlásával, nyilvántartásával és adatszolgáltatásával 
kapcsolatos, e  rendeletben előírt feladatok végrehajtásának, valamint az  Fttv. 26.  § (4)  bekezdésében foglalt, 
az államot megillető közérdekű használati jog bejegyzésének ellenőrzésére.

 (2) Az  (1) bekezdésben foglalt vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A FÖMI a  tárgyévet követő április 
15-ig a térképészetért felelős miniszternek jelentést készít a tárgyévben folytatott ellenőrzésekről.

22. §  A FÖMI az  alapponthálózati pontok pótlási, áthelyezési és helyreállítási munkálatait a  terepen is ellenőrizheti. 
Az ellenőrzés eredményéről helyszíni jegyzőkönyvet kell felvenni.

23. §  A gazdálkodó szervek által végzett pontpótlás és pontáthelyezés esetében a  24.  §-ban meghatározott műszaki 
feltételeket kell betartani.

9. Alapponthálózati pontok áthelyezésének és pótlásának műszaki követelményei

24. § (1) Vízszintes alapponthálózati pontok áthelyezése vagy pótlása terén minden olyan kalibrált mérőeszköz megfelel ami:
a) EOVA I–III. rendű alapponthálózati pont és IV. rendű főpontjai esetében a ± 5 mm, és
b) EOVA IV. rendű és OGPSH alapponthálózati pontok esetében a ± 10 mm
maximális középhibával történő pontmeghatározásra alkalmas.

 (2) Magassági alapponthálózati pontok pótlása terén minden olyan kalibrált mérőeszköz megfelel, amely
a) EOMA I–II. rendű alapponthálózati pont esetében a ± 0,3 mm/km,
b) EOMA III. rendű alapponthálózati pontok esetében a ± 0,5 mm/km
maximális középhibával történő pontmeghatározásra alkalmas.

 (3) INGA alapponthálózati pontok áthelyezése vagy pótlása esetében, az INGA pont típusának és EOMA rendűségének 
megfelelő maximális pontmeghatározási középhibát kielégítő kalibrált mérőeszköz alkalmazható.

25. § (1) A  szintezéssel meghatározott alapponthálózati pontot mindig legalább két ismert, a  szintezési vonalba eső 
szomszédos alapponthálózati pont alapján kell meghatározni. Az új alapponthálózati pont akkor kaphat végleges 
magasságot, ha a  két ismert alapponthálózati pont adott magassága alapján számítható magasságkülönbség 
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és a  két alapponthálózati pont között mért magasságkülönbség eltérése nem haladja meg az  alábbi beillesztési 
hibahatárt:

ΔEOMA  = 3,0√Lsz [mm]
ΔBendefy = 5,0√Lsz [mm]
ΔIV. rendű = 10 √Lsz [mm]

ahol Lsz a szintezési vonaldarab hossza km egységben.
 (2) EOMA I–II. rendű pontok pótlásához ± 0,3 mm/km, EOMA III. rendű és Bendefy alapponthálózati pont pótlásához 

a  rendűségtől függetlenül ± 0,5 mm/km, IV. rendű pont méréséhez ± 0,7 mm/km megbízhatóságú műszert kell 
használni.

 (3) Amennyiben a  két ismert magassági alapponthálózati pont között a  számított és a  mért magasságkülönbség 
eltérése meghaladja az  (1)  bekezdésben meghatározott hibahatárt, akkor a  további ellenőrző mérések végzéséig 
az új alapponthálózati pont előzetes magasságot kap.

10. Magassági alapponthálózati pont leminősítése

26. § (1) Ha a  felsőrendű magassági alapponthálózat pontja bármely okból felsőrendű mérésre alkalmatlanná válik, akkor 
a FÖMI azt leminősíti IV. rendű alapponthálózati ponttá.

 (2) Le kell minősíteni az alappontot, ha:
a) az állandósítási jel mérését akadályozó műtárgy épült,
b) az állandósítási jelet hordozó építmény átépítése következtében az állandósítási jel falsíkba került,
c) az állandósítási jel az építményben meglazult,
d) az állandósítási jelet hordozó építmény megsüllyedt, megsérült,
e) az állandósítási jelet hordozó kő megdőlt, vagy az állandósítási jel megsérült.

27. §  Amennyiben a  felsőrendű magassági alapponthálózati pont elmozdult, akkor a  pont helyszínrajzán és 
az adatbázisban fel kell tüntetni a „Csak ellenőrzéssel használható” megjegyzést.

11. Leadandó munkarészek

28. §  Alapponthálózati pontok pótlása vagy áthelyezés esetén az  1.  mellékletben meghatározott munkarészeket kell 
az állami átvételhez elkészíteni és leadni a FÖMI-nek.

12. Állami átvételi vizsgálat

29. § (1) Az állami átvételi vizsgálat megindításának alapfeltétele az 1. mellékletben előírt munkarészek teljes körű leadása.
 (2) Az  állami átvételi vizsgálat során el kell végezni az  1.  mellékletben meghatározott munkarészek alaki és tartalmi 

vizsgálatát, valamint ellenőrizni kell, hogy az elvégzett feladat megfelel-e a munkavégzés idején érvényes műszaki 
előírásoknak. A  munka állami átvételét irodai vizsgálattal és szükség esetén helyszíni ellenőrző mérésekkel kell 
végezni.

 (3) A feltárt hibákat és hiányosságokat vizsgálati jegyzőkönyvbe foglalva a munkarészekkel együtt a munkát végzőnek 
javítás céljából a  FÖMI határidő megjelölésével visszaküldi, és felszólítja a  hibák és hiányosságok saját költségén 
történő kijavítására, illetve pótlására. A munkavégző a javítás megtörténtét a vizsgálati jegyzőkönyvben aláírásával 
köteles igazolni.

 (4) A javítás után visszaérkezett munkarészeket a FÖMI ellenőrzi. Ha a hibajavítás nem volt teljes körű, a munkarészeket 
ismételten meg kell küldeni a munkát végzőnek.

 (5) Amennyiben a vizsgálat nem tár fel hiányosságot, illetőleg a  javítás teljes körű, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvben 
az állami átvétel tényét a vizsgálónak rögzítenie kell.

 (6) Az állami átvételt követően kerül sor a munkarész nyilvántartásba vételére, valamint a költségviselő kiértesítésére 
a munka elvégzéséről.
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13. Az alapponthálózati pontok nyilvántartása

30. § (1) Az Fttv. 3. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő alapponthálózati adatbázist a FÖMI kezeli és szolgáltatja.
 (2) A FÖMI-nek az alapponthálózati pontok adatbázisával kapcsolatos feladatai:

a) országos hatáskörrel előállítja és vezeti az alapponthálózati pontok adatbázisát,
b) az alapponthálózati pontok adatbázisából átadja a  megyei földhivataloknak az  illetékességi területükre 

vonatkozó adatbázis tartalmat,
c) vezeti és nyilvántartja a bekövetkezett változásokat,
d) vezeti és nyilvántartja az  alapponthálózat létrehozása, illetve egyedi pontpótlási munkálatok során 

keletkezett munkarészeket,
e) ellenőrzi és nyilvántartja az alapponthálózati pontok pótlási és áthelyezési dokumentációit,
f ) az alapponthálózati pontok pótlásának vagy áthelyezésének állami átvétele.

 (3) A megyei földhivatal feladata:
a) illetékességi területén a  FÖMI alapponthálózati adatbázisa alapján szolgáltatja az  alapponthálózati pontok 

adatait,
b) gyakorolja – az  Fttv. alapján a  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó – alapponthálózati pontok felett 

a tulajdonosi jogokat, és a közérdekű használat jogát,
c) intézkedik az alapponthálózati pontok rongálásával kapcsolatos eljárás hivatalból történő megindításáról,
d) intézkedik az  elpusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás hivatalból történő 

megindításáról,
e) új alapponthálózati pont elhelyezése esetén intézkedik az  Fttv. 26.  § (7)  bekezdésben foglalt kártalanítás 

megállapításáról.

14. Az alapponthálózati pontok nyilvántartásának vezetése

31. §  Azokon a  területeken, ahol az  EOMA-nak nincsenek pontjai, ott az  Fttv. 10.  § (3)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott alapponthálózati pontokat felsőrendű alapponthálózati pontként kell nyilvántartásba venni.

32. §  Az áthelyezett alapponthálózati pontok esetében is az Fttv. 26. § (6) bekezdése szerint kell eljárni.

33. § (1) Budapest főváros közigazgatási határán belül eső régi rendszerű – nem EOVA és EOMA – alapponthálózati pontokat 
a  Fővárosi Földhivatal, a  közigazgatási határokon kívül eső alapponthálózati pontokat a  Pest Megyei Földhivatal 
tartja nyilván és szolgáltatja.

 (2) Az  (1)  bekezdésbe foglalt városi pontok helyszínelését és karbantartását a  14–18.  § és 20.  §. szerint kell végeznie 
a területileg illetékes megyei földhivatalnak.

15. Veszélyes alapponthálózati pontok nyilvántartása

34. § (1) Amennyiben a meglévő alapponthálózati pont közép vagy nagyfeszültségű távvezeték nyomvonalától 20 méteren 
belül található, vagy az  alapponthálózati pont későbbi vezetéképítés következtében ilyen helyre került, a  közép- 
vagy nagyfeszültségű vezeték biztonsági sávján belüli pontokat „veszélyesnek” kell minősíteni.

 (2) Amennyiben a helyszínelés során megállapításra kerül, hogy egy alapponthálózati pont „veszélyes”, akkor 8 napon 
belül értesíteni kell a FÖMI-t.

 (3) Ameddig a veszélyesség ténye fennáll, az alapponthálózati pont adatszolgáltatás tárgyát nem képezheti.
 (4) Amennyiben a  veszélyesség megszűnik, a  nyilvántartásba való visszavétel céljából a  FÖMI-t a  megyei földhivatal 

értesíti.

35. § (1) A veszélyes alapponthálózati pontok adatbázisát a FÖMI elkülönítve tartja nyilván.
 (2) A veszélyes alapponthálózati pontokat nem kell karbantartani.

16. Az államhatár földmérési jelei

36. § (1) Az államhatárjel pótlása, áthelyezése vagy helyreállítása során az EOVA IV. rendű vízszintes alapponthálózati pontra 
vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni, az e §-ban foglalt eltérésekkel.
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 (2) Az államhatárjel bármely okból történő áthelyezésére, illetve megszüntetésére vonatkozó kérelmet a FÖMI-hez kell 
benyújtani.

 (3) A  FÖMI dönt az  államhatárjel áthelyezésével vagy megszüntetésével kapcsolatos engedély kiadásáról vagy 
a kérelem elutasításáról.

 (4) Az  államhatárjelek időszakos karbantartását a  határbizottságok által kiadott műszaki irányelvek alapján a  FÖMI 
végzi.

 (5) Amennyiben a FÖMI a helyszínelés során, vagy bejelentés alapján az államhatárjel rongálódását, illetve pusztulását 
észleli, az  Fttv. 27.  § (5)  bekezdése alapján a  kötelezettet az  államhatárjel helyreállításának, illetve pótlásának 
60 napon belüli megkezdésére szólítja fel.

 (6) Amennyiben a kötelezett a felszólítást követően 60 napon belül nem jelzi a FÖMI felé a pótlási, helyreállítási munkák 
megkezdését, akkor a  FÖMI intézkedik az  államhatárjel pótlásáról, helyreállításáról. Ez  esetben a  FÖMI az  Fttv. 
27. § (5) bekezdése alapján rendelkezik a kötelezett felé a költségek megfizetéséről.

 (7) A rongált államhatárjel helyreállítását, államhatárjel áthelyezését vagy megszüntetését a FÖMI saját hatáskörben is 
elvégezheti.

 (8) Az Fttv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatbázist a FÖMI kezeli és abból adatot szolgáltat.

17. Záró rendelkezések

37. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 51/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Alapponthálózati pontok pótlása vagy áthelyezés során az állami átvételhez leadandó  
műszaki dokumentációk és munkarészek

 1. Vízszintes alapponthálózati pont esetén:
a) műszaki leírás az alkalmazott technológiáról;
b) műszer kalibrálási jegyzőkönyv;
c) koordináta jegyzék a meghatározásba bevont és az újonnan létesített alapponthálózati pontokról;
d) pontleírások a felhasznált és az új alapponthálózati pontról;
e) vízszintes I–III. rendű pont és IV. rendű főpont, valamint IV. rendű magaspontok esetén törzslapot is kell 

készíteni;
f ) fotó dokumentáció az alapponthálózati pontról és környezetéről;
g) kitűzési jegyzőkönyv;
h) mérési jegyzőkönyv, digitális mérési adatok;
i) számítási munkarész, jegyzőkönyv:

ia) hagyományos meghatározás esetén koordináta és magasság számítási és kiegyenlítési jegyzőkönyv;
ib) GNSS technológiával történő meghatározás esetén kiegyenlítési jegyzőkönyv, vetületi átszámítási 

jegyzőkönyv (WGS 84 transzformáció EOV vetületre);
ic) meghatározási, illetve kiegyenlítési vázlat;

j) földmérési jel elhelyezését biztosító közérdekű használati jog bejegyzéséhez szükséges vázlat;
k) ingatlanügyi hatóság igazolása a bemutatási jegyzőkönyv átvételéről;
l) belső vizsgálat dokumentálása.

 2. Magassági alapponthálózati pont esetén:
a) műszaki leírás az alkalmazott mérési technológiáról;
b) műszer kalibrálási jegyzőkönyv;
c) földmérési jel elhelyezését biztosító közérdekű használati jog bejegyzéséhez szükséges vázlat;
d) szemlélési és állandósítási jegyzőkönyv;
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e) pontleírások a felhasznált és az új alapponthálózati pontról;
f ) digitális adatrögzítő nyers mérési fájlja;
g) észlelési jegyzőkönyv (analóg vagy digitális formában);
h) vonal-összeállítás;
i) számítási jegyzőkönyv;
j) fotó dokumentáció az alapponthálózati pontról és környezetéről;
k) GNSS mérési jegyzőkönyv;
l) áttekintő vázlat;
m) ingatlanügyi hatóság igazolása a bemutatási jegyzőkönyv átvételéről;
n) belső vizsgálat dokumentálása.

A vidékfejlesztési miniszter 52/2014. (IV. 29.) VM rendelete
a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői 
feladatokról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés b), e), f ) és g)  pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Földmérő igazolvány

1. §  Földmérő igazolványt a  földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 
19/2013. (III. 21.) VM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy kaphat.

2. § (1) A  földmérő igazolvány elkészítéséről, kiadásáról és nyilvántartásáról a  Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(a továbbiakban: FÖMI) gondoskodik.

 (2) A  földmérő igazolvány kiadása iránti kérelmet az  1.  mellékletben szereplő, a  FÖMI-nél beszerezhető vagy a  FÖMI 
honlapjáról letölthető igénylőlapon lehet benyújtani.

 (3) A földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérők nyilvántartását a FÖMI honlapján folyamatosan közzé kell tenni.
 (4) A  földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérő a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 

XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28.  § (8)  bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles 
bejelenteni a FÖMI-hez, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

 (5) A  terepi munkavégzéshez a  földmérő a  földmérő igazolványon túl a  mérési jogosultságát a  2.  mellékletben 
meghatározott megbízólevéllel igazolja.

3. § (1) A földmérő igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) 1 db papír alapú igazolványképet,
b) az előírt szakképzettséget igazoló

ba) érettségi bizonyítvány,
bb) technikusi végzettség vagy
bc) felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél

 másolatát, valamint
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

 (2) A 3. melléklet alapján kiállított földmérő igazolvány a kiállítástól számított 10 évig érvényes.
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2. Ingatlanrendező Minősítő Bizottság

4. § (1) Az  Ingatlanrendező Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hét tagból áll. Tagjait a  térképészetért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg a feladatok ellátásával.

 (2) A Bizottság:
a) elnöke a miniszter által vezetett minisztériumból,
b) két tagja – akik közül az egyik a titkári teendőket ellátja – a FÖMI-től,
c) a miniszter felkérésére, a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára két-két fő földmérési 

szakirányú oktató
kerül megbízásra.

 (3) A Bizottságot a miniszter működteti. A Bizottság tagjait a miniszter 5 évre nevezi ki.
 (4) A Bizottság üléseit a jelentkezések mértékében, de legalább félévenként tartja.
 (5) A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság a szakértői véleményét szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság 

akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
 (6) A titkár feladata a minősítéssel kapcsolatos ügyek intézése.
 (7) A 10. §-ban meghatározott vizsga lefolytatásához a Bizottság legalább három tagjának jelenléte szükséges.
 (8) Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 10 éve ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezik.

3. Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei

5. § (1) Ingatlanrendező földmérő az  a  kérelmező személy lehet, aki az  Fttv. 28.  § (7)  bekezdés b) és c)  pontjában foglalt 
feltételeknek megfelel és
a) földmérő igazolvánnyal,
b) az R. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott felsőoktatási szakképzettséggel,
c) a 6. §-ban meghatározott szakmai gyakorlattal,
d) a 7. §-ban meghatározott megfelelő mennyiségű referencia munkával,
e) a referencia munkák szerinti területileg illetékes földmérési szakfelügyelő ajánlásával és
f ) sikeres szakmai minősítő vizsgával
rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséghez előírt hetven kreditpont nem 
helyettesíthető kizárólag posztgraduális képzésben megszerzett kreditekkel.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséget oklevéllel kell tanúsítani.

6. § (1) Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki
a) a felsőoktatási szakképzettség megszerzését követően megyei vagy járási földhivatalnál legalább 3 évet 

a földmérési szakterületen eltöltött,
b) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) a felsőoktatási szakképzettséget követően legalább 5 év földmérési gyakorlatot szerzett, vagy
c) legalább 5 évig közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben földmérési szakmai oktatói tevékenységet 

végzett.
 (2) Szakmai gyakorlati időként a  felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél kiállítását követően, az  adott 

földmérési szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkahelyeken megszerzett gyakorlati időt 
együttesen kell figyelembe venni.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  szakmai gyakorlati időbe beszámítandó a  felsőoktatási szakképzettség megszerzése 
előtt földmérési szakterületen, középfokú szakirányú képesítéssel igazoltan eltöltött gyakorlati idő fele.

 (4) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
 (5) A (4) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy
aa) nevét,
ab) születési helyét és idejét,
ac) anyja nevét,
ad) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,
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b) a munkakör betöltésének kezdő és befejező időpontját,
c) a munkáltató vagy foglalkoztató

ca) megnevezését,
cb) címét, és
cc) cégszerű aláírását.

 (6) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval 
vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja a  földmérési 
szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza az  (5)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott 
adatokat.

7. § (1) Referencia munkának kell elfogadni:
a) a földrészlethatár kitűzése érdekében végzett, valamint az  ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában 

változást eredményező, legalább 30 db földmérési munkát az átvevő földhivatal megnevezésével, amelynek 
legalább fele részben telekalakításnak kell lennie,

b) legalább 100 ha belterületről vagy 1000 ha külterületről készített állami földmérési alaptérképet, – ide nem 
értve a digitális átalakítást – az átvevő földhivatal megnevezésével, vagy

c) a járási vagy megyei földhivatalnál hatósági jogkörben készített legalább 30 db változási vázrajzot.
 (2) Referencia munkaként olyan, a  járási földhivatal által záradékolt munka fogadható el, amelynek földmérési 

munkarészein a  jelentkező készítőként szerepel és, amely munkát ingatlanrendező földmérő minősítéssel 
rendelkező személy tanúsított.

 (3) A referenciamunkát a 4. melléklet szerinti adatlapon kell igazolni.

8. § (1) Az  ingatlanrendező földmérő minősítést és annak meghosszabbítását kérelemre a  Bizottság szakértői véleménye 
alapján a FÖMI adja ki. A kérelmet a 4. mellékletben szereplő adatlapon kell beadni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti megyei földhivatalhoz kell benyújtani. A megyei 
földhivatal a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság titkárához továbbítja.

 (3) Amennyiben a  kérelmező által felsorolt referencia munkák több megye területét érintik, a  megyei földhivatal 
elektronikus úton megkeresi a referencia munkavégzés igazolása tekintetében az illetékes megyei földhivatalokat.

9. § (1) Az ingatlanrendező földmérő minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát,
c) a 6. § szerinti szakmai gyakorlat igazolását vagy okiratokat,
d) a 7. §-ban meghatározott referenciamunkák jegyzékét,
e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek igazolását,
f ) három hónapnál nem régebbi keltű, az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában előírtakat igazoló hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
 (2) Az  ingatlanrendező földmérő minősítést megadása esetén arról a  FÖMI igazoló oklevelet is kiállít. Az  oklevél 

tartalmát az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A  Bizottság előtt a  jelentkezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A  szakmai minősítő vizsga elméleti 
követelményeit a 6. melléklet tartalmazza. A szakmai minősítő vizsga tematikáját a FÖMI a honlapján közzéteszi.

 (2) Az írásbeli vizsga sikeres, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti.
 (3) Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt.
 (4) A szóbeli vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a sikeresnek minősíti. Szavazategyenlőség esetén 

az elnök szavazata dönt.
 (5) A sikertelen vizsga az eljárási díj újbóli megfizetését követően ismételhető.
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4. Ingatlanrendező földmérő minősítés érvényesség meghosszabbítása

11. § (1) Kérelemre a  FÖMI az  ingatlanrendező földmérő minősítést az  Fttv. 28.  § (7a)  bekezdésében foglalt feltételek 
fennállásának igazolása esetén alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja.

 (2) Ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához egyszeri alkalommal továbbképzési pontokként 
kell elismerni a  minősítés megadását követően megszerzett további felsőfokú szakirányú képesítésnek 
az R. 1. mellékletében meghatározott tárgyak kreditpontjait is.

 (3) Nem adható ki a  16.  § (4)  bekezdése szerinti igazolás a  rendezvényen résztvevők számára, amennyiben 
a rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara által is minősített rendezvénynek minősült.

 (4) Amennyiben az ingatlanrendező földmérő a (1) bekezdésben meghatározott érvényesség meghosszabbítását nem 
kéri, akkor a FÖMI az Fttv. 28. § (8) bekezdésébe foglalt nyilvántartásból törli.

 (5) A  (4)  bekezdés szerint törölt minősítésű földmérő az  Fttv. 28.  § (4)  bekezdésében foglalt munkák végzésére nem 
jogosult.

 (6) A  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet és a  földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló, az  51/1979. (XII. 20.) MT rendelettel módosított 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet 
végrehajtásáról szóló 4/1980. (I. 25.) MÉM rendelet alapján ingatlanrendező jogosultságot szerzett személyek 
kérhetik a (1) bekezdésben foglaltak szerint az érvényesség meghosszabbítását.

 (7) A meghosszabbítás iránti kérelemhez a (1) bekezdésben meghatározott igazolások másolatát a Bizottság titkárához 
kell benyújtani.

5. Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése

12. § (1) A  minősített ingatlanrendező földmérő munkájával kapcsolatban szakmaetikai panasszal lehet élni, amelyet 
a FÖMI-hez kell írásban benyújtani.

 (2) A panasznak tartalmaznia kell:
a) a panaszos nevét és lakcímét,
b) a panaszolt nevét és ingatlanrendező földmérő minősítés azonosító számát,
c) a panaszos sérelmére elkövetett cselekmény leírását,
d) bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a panaszt alátámasztják.

 (3) A  benyújtott szakmaetikai panaszt a  FÖMI köteles megvizsgálni, amennyiben a  (2)  bekezdésben foglalt alaki 
tartalomnak megfelel. Ennek hiányában a panaszost határidő megjelölésével a FÖMI hiánypótlásra szólítja fel.

 (4) A  szakmaetikai panasz vizsgálata során a  FÖMI a  panaszban érintett feleket meghallgatja és kikéri az  illetékes 
megyei földmérési szakfelügyelő véleményét is.

13. § (1) Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a FÖMI az alábbi döntést hozhatja:
a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben

aa) munkája során elmulasztotta a  megbízó teljes körű tájékoztatását a  megbízásával kapcsolatos 
hatályos jogszabályi előírásokról,

ab) munkavégzése során nem a tőle elvárható szakmai alapossággal járt el,
ac) a munka-bejelentési kötelezettségének rendszeresen nem tett eleget,

b) a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben
ba) az ingatlanrendező földmérő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében foglalt minőségi 

előírásokat,
bb) a jogszabályban előírt földmérési adatokat jogosulatlanul, vagy díjmegfizetése nélkül használja fel,
bc) munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel,

c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha
ca) a tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,
cb) bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket,
cc) bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette,
cd) 5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie.

 (2) A  felfüggesztés időtartama alatt a  földmérő ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött tevékenységet csak 
ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy minőségellenőrzésével végezhet.
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 (3) Amennyiben a  (1)  bekezdésben foglaltak fennállását a  földmérési szakfelügyelő észleli, a  FÖMI-nél kezdeményezi 
a szakmaetikai vizsgálatot.

6. Ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartásának vezetése

14. §  Az ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartásából törölni kell a minősített földmérőt:
a) a földmérő kérelmére,
b) a földmérő elhalálozása esetén,
c) a FÖMI 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogerős elmarasztaló döntése alapján, továbbá,
d) ha az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak nem felel meg.

15. § (1) Az ingatlanrendező földmérők nyilvántartását a FÖMI honlapján folyamatosan közzé kell tenni.
 (2) Az  ingatlanrendező földmérő az  Fttv. 28.  § (8)  bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles 

bejelenteni a FÖMI-hez, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

7. A FÖMI által akkreditált szakirányú továbbképzések, konferenciák minősítési feltételei

16. § (1) A FÖMI a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat (a továbbiakban: rendezvény) az alábbiak szerint minősíti:
a) egynapos rendezvényért, amely legalább két órás szakmai programot tartalmaz, 0,5 továbbképzési pont jár,
b) egynapos rendezvényért, amely legalább négy órás szakmai programot tartalmaz, 1 továbbképzési pont jár,
c) egynapos rendezvényért, amely legalább hat órás szakmai programot tartalmaz, 2 továbbképzési pont jár,
d) többnapos rendezvények esetében az első napért és az azt követően minden további továbbképzési napért 

pontszám az a) és c) pont szerint adható,
e) a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 1 továbbképzési pont jár.

 (2) A továbbképzési pontok megállapítását a FÖMI végzi, és erről nyilvántartást vezet.
 (3) A továbbképzési pontok megállapítását a rendezvény szervezőknek a rendezvényt megelőzően 10 nappal írásban 

kell kérniük a FÖMI-től. A kérelemhez csatolni kell:
a) a rendezvény programját,
b) a meghívott előadók névsorát,
c) az előadások címét,
d) az előadások rövid tartalmát.

 (4) A rendezvény szervezői a rendezvényen résztvevők számára továbbképzési igazolást állítanak ki, amely tartalmazza:
a) a FÖMI által adott nyilvántartásba vételi számot,
b) az IGAZOLÁS feliratot és alatta „a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a  földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28.  § (7a)  bekezdés a)  pontja alapján szakmai továbbképzés 
teljesítéséhez” feliratot,

c) a rendezvényen résztvevő személy nevét és ingatlanrendező minősítésének számát,
d) a rendezvény időpontját,
e) a rendezvény helyszínét,
f ) a rendezvény megnevezését,
g) a megállapított továbbképzési pontot betűvel kiírva,
h) a rendezvényszervező megnevezését és elérhetőségi címét,
i) az igazolás kiállításának dátumát,
j) a rendezvény szervezését végző személy megnevezését és aláírását,
k) „Az igazolás a kiállítástól számított öt évig érvényes” feliratot.

 (5) A  rendezvényszervező a  rendezvényt követő 8 napon belül a  FÖMI-nek megküldi a  rendezvényen résztvevő 
személyek által aláírt jelenléti ívet az alábbi tartalommal:
a) a résztvevő neve,
b) a résztvevő ingatlanrendező minősítő száma,
c) a résztvevő lakcíme,
d) a résztvevő aláírása.
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 (6) A  rendezvényszervező a  jelenléti ív alapján az  igazolást utólagosan is kiállíthatja, és postai úton megküldi 
a résztvevő számára.

8. Földmérési szakfelügyelői tevékenység

17. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését az ingatlanügyi 
hatóság a földmérési szakfelügyelet útján látja el.

 (2) A  földmérési szakfelügyeleti feladatokat első fokon a megyei földmérési szakfelügyelő révén megyei földhivatalok 
látják el. A szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatban másodfokon a FÖMI országos hatáskörrel jár el.

 (3) A szakfelügyeleti feladatok körébe tartozik különösen:
a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság ellenőrzése,
b) az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,
c) a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése,
d) a minőségi követelmények biztosításának, illetve a  munkák minőségtanúsításának – ideértve 

a minőségbiztosítási előírások betartását is – ellenőrzése,
e) a földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése,
f ) az Fttv. 23.  § (4) és (5)  bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munkák 

nyilvántartásának vezetése,
g) az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és az azt követő minősítése,
h) az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai véleményezés,
i) ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos szakmaetikai vizsgálat kezdeményezése,
j) az ingatlanrendező földmérő minősítés felfüggesztésének, vagy visszavonásának kezdeményezése.

 (4) Több megye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: földmérő szervezet) 
szakfelügyeleti ellenőrzése a  vállalkozás székhelye szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő hatáskörébe 
tartozik.

 (5) Amennyiben a  földmérő szervezet székhelyén kívül végez a szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, 
az ellenőrzésbe a munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyelőt – megkeresés útján – be kell vonni.

18. § (1) A szakfelügyeletet ellátó szerv az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére 
kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet.

 (2) Amennyiben a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének a kötelezett 60 napon 
belül nem tesz eleget, akkor a szakfelügyelő a 13. § (1) bekezdésében meghatározott eljárást kezdeményezi.

 (3) A  megyei földhivatal a  szakfelügyeleti tevékenységéről készített éves beszámoló jelentését a  tárgyévet követő év 
március 10-ig megküldi a FÖMI részére.

 (4) A  FÖMI a  szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos összesítő beszámolót a  tárgyévet követő év április 1-jéig 
megküldi a miniszter által vezetett minisztérium részére.

19. § (1) Az  állami alapadatbázisokból történő hálózati adatszolgáltatás hozzáférésének és felhasználásának jogszerűségét 
a FÖMI első fokú szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja.

 (2) A FÖMI ellátja a megyei földhivatalok szakfelügyeleti és minőségbiztosítási tevékenységének központi ellenőrzését.

9. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

21. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított földmérő igazolványok a lejáratig érvényesek.
 (2) A  2.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartásnak e  rendelet hatálybalépése előtt kiadott, de az  (1)  bekezdés szerint 

érvényes földmérő igazolvánnyal rendelkezők adatait is tartalmaznia kell.
 (3) E  rendelet hatálybalépése előtt kiadott ingatlanrendező földmérő minősítések a  rendelet hatálybalépését követő 

5 évig érvényesek.
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 (4) E  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személyek 
földmérő igazolványt a  szakképzettség igazolása nélkül a  rendelet hatálybalépését követően kérhetnek. Ezen 
földmérő igazolványok a (3) bekezdésben meghatározott ideig érvényesek.

 (5) A 15. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak e rendelet hatálybalépése előtt jogosultságot szerzett ingatlanrendező 
földmérő jogosultággal rendelkezők adatait is tartalmaznia kell.

22. §  A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

23. §  Hatályát veszti:
a) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 

16/1997. (III. 5.) FM rendelet,
b) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet 10–14.  §-a, 15.  § (1)  bekezdése, 16.  §-a, 
valamint az 1–3. számú melléklete.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

IGÉNYLŐLAP 

a földmérő igazolvány kiadásához 

Az igénylő neve: ……………………………………………………………………… 

Az igénylő születési neve: ……………………………………………………………… 

Az igénylő anyja neve: ………………………………………………………………… 

Az igénylő születési helye és időpontja: ……………………………………………... 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………… 

Levelezési címe: ……………………………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………… 

Telephelye: …………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………… 
E-mail címe: …………………………………………………………………………… 
Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító 
intézmény megnevezése: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Hozzájárulok a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény 28. § (8) bekezdés d)–f) pontjaiban meghatározott adataimnak az országos 
névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez: 
  

igen*  nem* 
*A megfelelő válasz aláhúzandó.  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak 
megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon 
belül bejelentem. 
 

Kelt: ……………………… 20…. év ………………… hó …. nap. 
 

………………………………… 
az igénylő aláírása 
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2. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez  2 

MEGBÍZÓLEVÉL 
 

Alulírott (megbízó neve) ………………………………………………………………. 

(megbízó címe) ……………………………………………………. alatti lakos 

megbízom (megbízott neve) …………………………………………………………… 

a ……………………………………… földmérő igazolvány számú földmérőt, hogy a 

……………………………….……. településen ………………….. helyrajzi számú 

földrészleten …………………………………………………..céljából földmérési 

munkálatokat végezzen. 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 24. §  

(1) bekezdése értelmében: „A földmérő a mérés helyét, illetve a földmérési jelet 

bármely ingatlanon át megközelítheti, azokon mérést végezhet, és ideiglenes 

földmérési jelet helyezhet el.” 

(3) bekezdése értelmében: „Az ingatlan, illetve az építmény tulajdonosa vagy 

használója az (1) bekezdésben felsorolt munkák végzését tűrni köteles, azok elvégzését 

nem akadályozhatja.” 

 
Kelt:……………………… 20…. év ………………… hó …. nap. 
 
 

………………………………… 
megbízó aláírása 
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3. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez  3 

A földmérő igazolvány 
Előlap 

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 

igazolvány száma:____________ 

FÖLDMÉRŐ IGAZOLVÁNY 
 

…………..………………………….. 
név 

 
…………………………………… 

szakképzettség  
 

Kelt:……………………………………… 
 

………………………….. 
főigazgató 

………………………….. 
a tulajdonos aláírása 

 
 
Hátlap 

 
Az igazolvány tulajdonosa a földmérési és térképészeti tevékenységről 

szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (1) bekezdés értelmében 
földmérési tevékenység végzésére jogosult.  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a földmérő a mérés helyét 

bármely ingatlanon át megközelítheti és azon földmérési jelet 
helyezhet el.  

Az igazolvány a kiállításától számított 10 évig érvényes. 

 

 

 

 

fénykép helye 
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4. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez  4 

 

ADATLAP 
AZ INGATLANRENDEZŐ FÖLDMÉRŐ MINŐSÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ 

A kérelmező neve: ……………………………………………………………………… 
A kérelmező születési neve: …………………………………………………………… 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………… 
Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………… 
Levelezési címe: ………………………………………………………………………… 
Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………… 
Szakirányú iskolai végzettsége (a szakképzettsége, a tanintézet megnevezése és az 
oklevél száma, kelte): …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...…………………… 
Telephelye: ……………………………………………………………………………… 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………… 
E mail címe: …………………………………………………………………………… 
Jelenlegi munkahelye: ………………………………………………………………… 
Jelenlegi beosztása: …………………………………………………………………… 
Földmérő igazolvány száma: …………………………………………………………… 
Megelőző munkahelyek (a munkakörök és a végzett munka megnevezésével) 

Munkahely Beosztás Mettől – meddig (év, hó) 
…………………………… …………………………… ………………………… 
…………………………… …………………………… ………………………… 

Hozzájárulok a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény 28. § (8) bekezdés d)–f) pontban meghatározott adataimnak az országos 
névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez: 

igen* nem* 
*A megfelelő válasz aláhúzandó.   
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak 
megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon 
belül bejelentem. 
 
Kelt ………………………… 20…. év ……………………… hó ……… nap 

.......................................................... 
a kérelmező aláírása 
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A kérelmező közreműködésével vagy általa eddig végzett földmérési referencia 
munkák felsorolása 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Kelt ………………………… 20…. év ……………………… hó ……… nap 
 

.......................................................... 
a kérelmező aláírása 

 A település neve A munkajellege A készítő megnevezése Az átvevő földhivatal FH záradék száma/éve 
  1)      
  2)      
  3)      
  4)      
  5)      
  6)      
  7)      
  8)      
  9)      
10)      
11)      
12)      
13)      
14)      
15)      
16)      
17)      
18)      
19)      
20)      
21)      
22)      
23)      
24)      
25)      
26)      
27)      
28)      
29)      
30)      
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5. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez  6 

A minősítés száma: …………… / ……………… 
OKLEVÉL 

az ingatlanrendező földmérő minősítésről 

 

Az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság szakértői véleménye és a földmérési és 

térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (6) bekezdése alapján 

 

…………………………………………………… 

(név, végzettség) 

aki …………… év …………………………… hó …… napján 

…………………………………………………………………………… városban 

született, anyja neve ……………………………………………………………………, 

ingatlanrendező földmérőnek minősítem, és ezzel egyidejűleg a minősítettek 

nyilvántartásába bejegyeztem.  

Nevezett jogszabályban meghatározott ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött 

földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult. 

Az ingatlanrendező jogosultság a kiállítástól számított öt évig érvényes. 

 

Kelt ………………………… 20…. év ……………………… hó ……… nap 

 
 

P. H. 
 

..................................................... 
aláírás 
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6. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez  7 

Az ingatlanrendező földmérő minősítő vizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgakövetelményei 

 
1. A földügyi igazgatás felépítésének és a földhivatalok hatósági feladatainak 

ismerete. 

2. A földmérési és térképészeti tevékenységet szabályozó jogszabályok ismerete. 

3. Az ingatlan-nyilvántartást szabályozó jogszabályok ismerete. 

4. A telekalakítást szabályozó jogszabályok ismerete. 

5. A kisajátítást szabályozó jogszabályok ismerete. 

6. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező földmérési 
munkákat szabályozó jogszabályok ismerete. 

7. A helyrajziszámozásról szóló jogszabályok ismerete. 
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A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,
a 9. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában,
a 18. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában, 
valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 
7. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a), b) és i)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  következőket 
rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 
a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § Az ÁTK III. jogcím keretében támogatásra jogosult ügyfél a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
a támogatott műveletet legkésőbb 2014. december 31. napjáig köteles megvalósítani.”

 (2) A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a  továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 9/C.  §-t az  53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a  folyamatban lévő bírósági felülvizsgálati ügyekben is 
alkalmazni kell.”

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

2. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 
5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  támogatási csoportokba tartozó célállomány-típusokat az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a  mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. E  rendelet 
alapján benyújtott támogatási kérelmek esetén a  melléklettől eltérően a  12. Duna-Tisza közi hátság, 13. Bácskai-
löszhát és 14c. Közép és Alsó-Duna-ártér erdészeti tájak vonatkozásában az  55. kódszámú Egyéb elegyes-kőrises 
célállománytípus is támogatható.”
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4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (III. 27.) 
FVM rendelet] 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdésében meghatározott fenntartási kötelezettségét összesen
a) 4 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
aa) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 75%-ára, vagy
ab) köteles a már kifizetett támogatás 75%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni;
b) 3 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
ba) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 60%-ára, vagy
bb) köteles a már kifizetett támogatás 60%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni;
c) 2 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
ca) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 45%-ára, vagy
cb) köteles a már kifizetett támogatás 45%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni;
d) 1 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
da) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 30%-ára, vagy
db) köteles a már kifizetett támogatás 30%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni.”

 (2) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 22/F. §-sal egészül ki:
„22/F.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 21. § (4) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. 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

5. § (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] a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Azon támogatási ügy esetében, amelyben a  vízitársulatokról szóló törvény alapján a  vízitársulat helyett 
jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül ügyfélnek, a megvalósítási határidő, a Vhr. 25. § (2) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően, 2014. december 31.”

 (2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/C. §-sal egészül ki:
„12/C.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a  továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5/A.  §-t az  53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások  
részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 6. számú melléklete a 2. melléklet 
szerint módosul.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) 
FVM rendelet] 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) A  célprogramok során – a  szálaló erdőgazdálkodás és a  közjóléti célú erdők fenntartása célprogramok 
kivételével – csak az 1. melléklet szerinti, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként 
feltüntetett faállománytípusok kialakítása és fenntartása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység 
támogatható.”

 (2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:]
„b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, úgymint erdőrészlet azonosító, célprogram, a 3. § c) pontja szerinti 
célprogramnál – amennyiben a  támogatandó tevékenységet nem teljes erdőrészleten végzik – az  erdőrészlet 
részterületének mérete, továbbá a 3. § i) pontja szerinti célprogram esetén a mennyiségi érték,”

 (3) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 16. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A célprogram előírásai:]
„k) a  támogatási időszak ötödik évében, valamint az  utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, 
a  támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben – az  (1)  bekezdés c)  pontja szerint jogosult erdőrészletek 
esetében  is – a  lék területén az  adott erdészeti tájban az  1.  melléklet szerinti tájhonos fafajokból álló, ép csúcshajtással 
rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot.”

 (4) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A célprogram előírásai:]
„a) az  első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a  fakitermelést, amely lehet tarvágás vagy fokozatos 
felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25%-áról kell, de legfeljebb 50%-áról 
lehet a fákat eltávolítani,”

 (5) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A célprogram előírásai:]
„c) a  szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a  határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, 
mint 30 méter,”

 (6) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:
„27/D.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet]
a) megállapított 5. § (5) bekezdését, 16. § (3) bekezdés k) pontját, 18. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint 

5.,  8. és 9.  mellékletét az  53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 16. § (3) bekezdés l) és o) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.”

 (7) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (8) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (9) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (10) Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

a) 16. § (3) bekezdés l) és o) pontja,
b) 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 44., 45., 51. és 52. sora.

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 
módosítása

8. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. 
évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[E rendelet alapján a támogatási keretösszeg]
„a) a 2013/2014. pénzügyi évben 4 670 000 euró,”

9. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló  
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

9. § (1) A  mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII.  23.) 
VM  rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
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„(5) Egyazon területen ugyanarra a  növénykultúrára kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához 
nyújtható támogatás. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára több 
biztosítóval kötött díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, úgy támogatás 
kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható.”

 (2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Támogatás csak a  biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó, a  4–6.  §-ban meghatározott biztosítási 
szerződés szerinti díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.”

 (3) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  biztosító a  biztosítási szerződésben tett nyilatkozatában a  biztosítási szerződés elektronikus 
úton történő benyújtására kötelezettséget vállal, vagy a benyújtásra a  (7)–(8) bekezdés szerinti meghatalmazással 
rendelkezik, úgy a kötvény másolatát és biztosított termelők szerinti bontásban a  (2) bekezdésben meghatározott 
adatokat tartalmazó dokumentumokat legkésőbb a  tárgyév augusztus 31-éig be kell nyújtania az  MVH részére. 
A nem teljes körűen, elektronikus úton benyújtott biztosítási szerződések esetében is hiánypótlásra kerül sor.”

 (4) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel megállapított 
3.  § (5) és (8)  bekezdését, valamint 7.  § (2a)  bekezdését e  rendelet szerinti támogatásra a  2014. évben benyújtott 
mezőgazdasági biztosítási szerződésekre is alkalmazni kell.”

10. 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] 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kifizetési kérelemben nem igényelhető az adott kiadási tételhez tartozó, a támogatási kérelemben feltüntetett 
fajtán kívüli, és a támogatási határozattal jóváhagyott létszámot meghaladó egyedre/állományra támogatás.”

 (2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:
„34.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított
a) 12. § (8) bekezdését a 2014. május 1-jétől induló gazdálkodási évtől kell alkalmazni,
b) 19. § (1) és (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell.”
 (3) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 12. § (8) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg lép.
 (4) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. § (1) bekezdésében a „május 1. és május 31.” szövegrész helyébe a „június 1. és 

június 30.” szöveg lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) 
VM rendelet módosítása

11. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet] 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  ügyfél nem teljesíti az  5.  § (1)  bekezdése szerinti képzési kötelezettségét, akkor a  már igénybe vett 
támogatás 20%-át, a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.”

 (2) A 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 10. § (3) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
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12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 
módosítása

12. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2012. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet [továbbiakban: 57/2012. (VI. 21.) 
VM rendelet] a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a 
továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1.  § 2.  pontját az  53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (2) Az  57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1.  § 2.  pontjában „az összes bevételének” szövegrész helyébe „az összes 
árbevételének” szöveg lép.

13. 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

13. §  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] 11. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 
30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított 
elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés 
útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

14. Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 
6/2013. (II. 5.) VM rendelet módosítása

14. § (1) Az  egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013.  (II.  5.) 
VM  rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (II. 5.) VM rendelet] 2.  § (4)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A támogatási keretösszeg]
„a) a 2013/2014. borpiaci évben 730 ezer euró,”

 (2) Hatályát veszti a 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 8. § (7) bekezdése.

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

15. § (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] 1. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„16. ügyfél: LEADER HACS, valamint LEADER HACS illetékességi területen
a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás,
b) működő települési önkormányzat,
c) települési nemzetiségi önkormányzat,
d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,
f ) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy,
g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
amely fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le.”
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 (2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., 
valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított 
elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés 
útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

 (3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 16. pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM 
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. 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

16. § (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] 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  árajánlatos tételek módosulása esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, 
a 4. § (6) bekezdésének megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor 
érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

 (2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5. § (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

17. 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

17. § (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] 1.  § (1)  bekezdés 7.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„7. projektterv: a Bemutató Üzem által az e rendeletben meghatározott teljesítési időszakokra vonatkozóan készített 
terv, amely tartalmazza az adott időszak folyamán megvalósításra tervezett bemutató üzemi programok időpontjait 
(legalább a hónap megjelölésével), témáit, valamint költségtervét.”

 (2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egy projektterv időszakra vonatkozóan a Bemutató Üzemnek csak egy projektterve hagyható jóvá.”

 (3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A projektterv-benyújtás (a postai feladás) határideje
a) 2014. év első projektterv időszakára vonatkozóan a  Bemutató Üzemi cím odaítéléséről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 15. munkanap;
b) 2014. év második projektterv időszakára vonatkozóan 2014. március 31.”

 (4) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A NAKVI a bemutató üzemi programok projekttervben foglaltak szerinti teljesülését a helyszínen ellenőrizheti. 
A NAKVI helyszíni vizsgálatának eredményét az MVH az eljárása során figyelembe veszi.”

 (5) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A projektterv teljesítési időszakok:
a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2014. augusztus 31. között,
b) a második projekttervre vonatkozóan 2014. július 1. és 2014. december 31. között.”

 (6) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik
a) az első projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan 2013. szeptember 1-jétől 2014. május 15-ig, és
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b) a második projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.”
 (7) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bemutató üzemi programot a projektterv teljesítési időszakának utolsó napjáig kell megvalósítani.”
 (8) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A  2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 
2014. május 31. illetve 2014. augusztus 1-2014. szeptember 30.
(8) A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 
2014. augusztus 1–2014. december 31.”

 (9) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a  továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1.  § (1)  bekezdés 7.  pontját, 4.  § (4), (6), (8) és 
(9)  bekezdését, 7.  § (2) és (8)  bekezdését, valamint 9.  § (7) és (8)  bekezdését az  53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

18. A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet módosítása

18. § (1) A  fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 98/2013. (X. 24.) 
VM rendelet] 2. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„5. tenyészeb: olyan azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely egyedileg 
azonosítható, és szerepel az  elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet (továbbiakban együtt: 
tenyésztőszervezet) törzskönyvi nyilvántartásában és megfelel a  tenyésztőszervezet tenyésztési szabályzatában 
meghatározott tenyészthetőségi feltételeknek;
6. tenyészeb kiállítás: egy-, több- vagy összfajtás, az  ebek felvezetésével, küllemi bírálatával, illetve 
munkateljesítmény bemutatásával járó olyan rendezvény, ahol hazai vagy nemzetközi bírói listán szereplő bíró, 
a  tenyésztőszervezet vagy nemzetközi szervezet előírásai szerint tenyészebet minősít, amely tenyésztési adatként 
törzskönyvi bejegyzésre kerül;”

 (2) A  98/2013. (X. 24.) VM rendelet 2.  § 8.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, egyúttal a  2.  § a  következő 
9. ponttal egészül ki:
„8. tenyésztési adat: e  rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek nyilvántartott adatai, így különösen 
az  egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, minősítésére, tenyésztőjére és 
tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat;
9. regisztrált egyed: az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő egyed.”

 (3) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tenyésztőszervezetként működő szervezetnek biztosítania kell, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy 
legyen, aki rendelkezik legalább egy, a  tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. A  tagsági 
feltételeknek megfelelő kérelmezőtől a  tagság nem tagadható meg. A  tenyésztőszervezetként működő szervezet 
a  tagfelvételi eljárást késedelem nélkül úgy köteles lefolytatni, hogy a  tagfelvételi kérelmet benyújtó gazdasági 
helyzete ne nehezedjen el.”

 (4) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  tenyésztőszervezet köteles az  alapszabályát a  honlapján közzétenni vagy kérésre haladéktalanul és 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.”

 (5) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kinológiai szövetség feladatai:]
„g) a  kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a  nemzetközi szervezetnél a  tenyésztőszervezet 
egyidejű tájékoztatásával;
h) a  kivitelre szánt ebek kiviteli származási igazolásának kiadása, a  tenyésztőszervezet által kiadott származási 
igazolás alapján a tulajdonos kérésére;”

 (6) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A kinológiai szövetség feladatai:]
„j) ajánlást ad ki a  tenyésztőszervezet által a  tenyésztők irányába nyújtott szolgáltatások díjának alsó és felső 
határára vonatkozóan.”
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 (7) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelem tartalmazza]
„e) az egyedekről a kérelmező nyilvántartásában szereplő tenyésztési adatokat, az ebek elektronikus azonosítójának 
(transzponder) sorszámát, a tenyésztőjének nevét és az ebek tartási helyét;”

 (8) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez csatolni kell]
„f ) a  kinológiai szövetség igazolását a  tagsági jogviszony fennállásáról, illetve új kinológiai szövetség kijelölése 
esetén a kinológiai szövetséghez benyújtott tagfelvételi kérelmet és annak átvételét igazoló dokumentumot, és”

 (9) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 11. §-a a következő (4)–(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás során kizárólag az átadott dokumentumok formai megfelelősége vizsgálható.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti egyes adatok valódisága felől utóbb kétség merül fel, a tenyésztőszervezet 
felszólítja az adatot szolgáltató szervezetet az adatok valódiságának bizonyítására.
(6) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott adatok valódiságát az adatot nyújtó szervezet nem bizonyította, 
a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság egyidejű tájékoztatása mellett törli az adatot a törzskönyvből.”

 (10) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tenyésztésvezetőnek agrár, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi, biológusi vagy kinológiai felsőfokú 
végzettséggel kell rendelkeznie.”

 (11) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A 7. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a tagsági viszony 
2014. március 1-jéig létrejött.”

 (12) A  98/2013. (X. 24.) VM rendelet 9.  § (1)  bekezdésében az „ellenőrzi” szövegrész helyébe az „ellenőrizheti” szöveg, 
11. § (3) bekezdésében az „Európai Gazdaági Térség” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térség” szöveg lép.

19. 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

19. § (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] 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  árajánlatos tételek módosulása esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól 
független árajánlatadótól származó, a  (2)  bekezdésnek megfelelő, a  támogatási határozat jogerőre emelkedését 
követően kiállított, a  teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az  ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a  két árajánlat 
közül melyiket választja.”

 (2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 1-2. célterület esetében az ügyfél mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, és a 3. § 
(2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet.”

 (3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel 
[a  továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 8.  § (6)  bekezdését és 14.  § (3a)  bekezdését 
az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

20. Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
32/2014. (IV. 3.) VM rendelet módosítása

20. §  Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 
egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 6.  § (2) és 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az 1. §, a 2. § (1) és (8) bekezdése, a 3. § (1)–(2) és (6)–(9) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. április 30-án 
lép hatályba.
(3) A  2.  § (2)–(7)  bekezdése és (9)–(17)  bekezdése, a  3.  § (3)–(5)  bekezdése, valamint a  2.  melléklet 
2014. október 1-jén lép hatályba.”
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21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 
módosítása

21. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2014. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2014. (IV. 4.) 
VM rendelet] 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„11. tanya: az  ingatlan-nyilvántartásban szereplő, a  település külterületén fekvő olyan földrészlet, amelyhez a  föld 
mellett növénytermesztés és állattartás, továbbá az  ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, termény- vagy 
terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az  olyan 
földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel;”

 (2) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Méhcsaládok beállítása kizárólag úgy vállalható, ha azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végén nem 
haladja meg az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-át.”

 (3) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  támogatási kérelmet el kell utasítani, ha az  üzleti tervben a  méhcsaládok részaránya meghaladja 
az 5. § (4) bekezdése szerinti maximálisan megengedett EUME értéket.”

 (4) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 9. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az  ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye – a  támogatási kérelem főlapján tett nyilatkozata alapján  – 
tanyán van, de a  földrészlet nem tanyaként vagy majorként szerepel az  ingatlan-nyilvántartásban, akkor 
a támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, 
hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.”

22. Záró rendelkezések

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

2. melléklet az 53/2014. (IV. 29.)VM rendelethez

 
 
 

1 
 

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„2.1. Ügyfél-azonosító” 
  

 
 
 

2 
 

1. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet (B:17) mezője helyébe a következő mező 
lép: 
„Beruházások az állattenyésztésben című képzés  
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez,  
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. 
évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez, 
valamint  
c) 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 1. célterületéhez 
kapcsolódóan.” 
 
2. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet (B:69) mezője helyébe a következő mező 
lép: 
„A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés 
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez, 
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) 
FVM rendelethez, 
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) 
VM rendelethez, valamint 
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) 
VM rendelethez 
kapcsolódóan.” 
 
3. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet (B:83) mezője helyébe a következő mező 
lép: 
„Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés  
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 
értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM 
rendelethez,  
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, 
növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez,  
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 
értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 
22.) VM rendelethez, valamint 
d) 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 2. célterületéhez 
kapcsolódóan.” 
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3. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez
„5. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

 
 
 

3 
 

* ÁLLAPOTFELVÉTEL         SZÁLALÁSI TERV         VÉGREHAJTÁS 
............. év 

(megfelelő aláhúzandó) 
 
Helység, ..................................... tag: .................................... részlet: ...................................., terület: ......... ha 
 

Vastagsági 
csoportok 

Átlag 
mag. 

Fatömeg 
összesen 

A szálalásra tervezett fafajok 

T B CS   

 cm m brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db 

   ~            
II               

              
              
              

III               
              
              

IV               
              
              
              
              
              

Összesen:              
 
Szöveges indoklás: 
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 
Dátum: 

..................................................... ................................................................. 
gazdálkodó erdészeti hatóság” 
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4. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez
„8. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez  

 
 

4 
 

AZ EGYES FAÁLLOMÁNYTÍPUS-CSOPORTOK ELVÁRT JELLEMZŐI AZ ERDŐ-
KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLPROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL 

 
 A B C D E F G 

1. 

Faállomány-
típus- 

csoport 
Főfafaj 

Mesterséges erdősítés Természetes felújítás 

2. 

Első kiviteli 
minimális 

tőszám 
hektáronként 

főfafajból 

Főfafaj/ 
célállományba tartozó 
összes fafaj minimális 
tőszáma a célprogram 

befejezésekor* 

Főfafaj/ 
célállományba tartozó 

összes fafaj egymáshoz 
mért maximális távolsága 

a célprogram** 
befejezésekor 

Főfafaj minimális 
tőszáma** 

Átlagos 
záródás/borítás% 

3. Bükkösök B 8 000 4 500 
(7 500) 

1,5 
(1,2) 

8 000 
(15 000) 

90 

4. 
Gyertyános- 
kocsánytalan 
tölgyesek 

KTT 8 000 KTT 4 500 
GY 1 500 

(7 500) 

KTT 1,5 
GY 2,6 

(1,2) 

8 000 
(15 000) 

90 

5. 
Gyertyános- 
kocsányos 
tölgyesek 

KST 8 000 KST 4 000 
GY 1 500 

(7 500) 

1,6 
2,6 

(1,2) 

8 000 
(15 000) 

90 

6. Kocsánytalan 
tölgyesek 

KTT 8 000 4 500 
(7 500) 

1,5 
(1,2) 

8 000 
(15 000) 

90 

7. Kocsányos 
tölgyesek 

KST 8 000 4 000 
(7 500) 

1,6 
(1,2) 

8 000 
(15 000) 

90 

8. Cseresek CS 8 000 4 500 
(7 500) 

1,5 
(1,2) 

8 000 
(15 000) 

90 

9. Molyhos 
tölgyesek 

MOT 8 000 3 000 
(5 000) 

1,8 
(1,4) 

3 000 
(6 000) 

80 

10. Juharosok J 8 000 4 000 
(6 000) 

1,6 
(1,3) 

8 000 
(15 000) 

90 

11. Kőrisesek K 8 000 4 000 
(6 000) 

1,6 
(1,3) 

8 000 
(15 000) 

90 

12. Hazai 
nyárasok 

HNY 4 500 2 000 
(3 000) 

2,2 
(1,8) 

gyökérsarj 
4 000 

(6 000) 

80 

13. Füzesek FÜ 4 500 3 000 
(5 000) 

1,8 
(1,4) 

4 000 
(8 000) 

90 

14. Égeresek MÉ 4 500 2 000 
(3 000) 

2,2 
(1,8) 

sarj 4 000 
(6 000) 

80 

15. Hársasok H 8 000 4 500 
(7 500) 

1,5 
(1,2) 

4 000 
(8 000) 

90 

16. Nyíresek NYI 4 500 2 000 
(3 000) 

2,2 
(1,8) 

4 000 
(8 000) 

90 

* A zárójelben szereplő értékek az értékelés során figyelembe vehető összes fafajra, a felette lévő érték a főfafajra vonatkozó elvárt minimális 
tőszámot mutatják. 

** A maximális tőtávolság értelmezése: egy tetszőleges felállási ponthoz legközelebb eső három értékelhető fafajú egyed egymástól mért 
távolságainak számtani átlaga. 

– A főfafaj vagy az előzőek szerint számba vehető további fafajok egyedei közül csak azok a 
megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, 
amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható. 
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– Ha a fő- és értékelésbe bevonható mellékfafajok együttes tőszáma a fenti táblázat szerint ugyan 
elegendő a vizsgált területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az 
erdőrészletben, akkor még sikeresnek minősíthető az erdősítés, ha 

=a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén 
az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van, 

=a főfafaj egyedszáma az erdőrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 ha-nál nagyobb 
összterületen nem eshet a fenti táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 
30%-a alá, 

=az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig 
egyébként egységesen kezelhető. 

– Az V–VI. fatermési osztályba sorolt erdőrészletekben végzett erdősítések sikeresnek minősülnek 
a program befejezésének évében, ha azok a táblázatban megadott tőszám és borítottsági 
elvárásoknak átlagosan 50%-ban (erdőssztyepp erdőkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen 
kedvezőtlen termőhelyi viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban legfeljebb 
0,5 ha-os, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe azonban nem 
haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át.” 
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5. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez  
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1. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 11. sora helyébe a 
következő sor lép: 
 

 [A B C D E F G 

1. Hivatkozás Kötelezettség/egyéb 
előírás: 

Szabályszegés 
leírása: Súlyosság Mérték: Tartósság Jogkövetkezmény:] 

11. 

„6. §  
(1) 

bekezdés  
e) pont 

A támogatási határozat 
közlését követő 
második kifizetési 
kérelem benyújtási 
időszakának vége előtt 
az Európai 
Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési 
Alapból az Új 
Magyarország 
Vidékfejlesztési 
Program I. és II. 
intézkedéscsoportjához 
kapcsolódó képzések 
tárgyában nyújtandó 
támogatások részletes 
feltételeiről szóló 
139/2008. (X. 22.) 
FVM rendelet 3. § (1) 
bekezdés b) pont bf) 
alpontja szerinti 
kötelező szakmai 
képzésen részt venni 

Az ügyfél az 
előírt határidőn 
belül nem vett 
részt a 
képzésen. 

közepes kérelem 
szintű maradandó 

A második évtől 
kezdődően az adott 
évekre vonatkozó 
támogatási összeget 
30%-kal csökkenteni 
kell. A második évben 
és az azt követő 
években jogosulatlanul 
felvett támogatást a 
jogosulatlanul 
igénybevett 
támogatásokra 
vonatkozó szabályok 
szerint vissza kell 
fizetni.” 

 
 
2. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat (C:35) mezője helyébe a 
következő mező lép: 
 
„Az erdőrészlet területének több mint 10%-án nyitottak vagy bővítettek léket, illetve az 
erdőrészleten 500 m2-t meghaladó területű lék található. (A 10%-os limit meghatározásakor a lékek 
összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben 
kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a 10%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak 
kell tekinteni. Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát 
kell alkalmazni.)” 
 
3. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat a következő 35/A. sorral 
egészül ki:  
 

 [A B C D E F G 

1. Hivatkozás Kötelezettség/ 
egyéb előírás: Szabályszegés leírása: Súlyos-

ság Mérték: Tartós-
ság 

Jogkövet-
kezmény:] 

„35/A   

A lék területi határérték átlépése 
miatt kizárt erdőrészletek száma 
eléri az adott célprogram 
vonatkozásában az adott támogatási 
kérelemben szereplő összes 
erdőrészlet 50%-át. 

súlyos kérelem 
szintű 

mara-
dandó C-Kizár” 
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4. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 41-43. sorai helyébe a 
következő sorok lépnek: 
 

 
[A B C D E F G 

1. Hivatkozás 
Kötelezettség/egyéb 

előírás: 
Szabályszegés leírása: Súlyosság Mérték: Tartósság Jogkövetkezmény:] 

41.	  

„16. § 
(3) 

bekezdés 
k) pont 

	  

	  

A támogatási időszak 
ötödik évében, 
valamint az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtására nyitva 
álló időszak végén, a 
támogatási időszak 
alatt nyitott vagy 
bővített lékekben - az 
(1) bekezdés c) pontja 
szerint jogosult 
erdőrészletek esetében 
is - a lék területén az 
1. melléklet szerint 
kialakított 
faállománytípusra 
jellemző fafajokból 
álló, ép csúcshajtással 
rendelkező újulat 
tőszámának el kell 
érnie a 8. melléklet 
szerinti természetes 
felújításra vonatkozó 
tőszámot. 
	  

Az ép csúcshajtással 
rendelkező újulat 
tőszáma nem éri el a 8. 
melléklet szerinti a 
természetes felújításra 
vonatkozó mértéket az 
erdőrészletben 
található összes lék 
közül a lékek több 
mint 20 %-ban de 
legfeljebb 40 %-ban.	  

enyhe	  
erdőrészlet 

szintű	  
rövidtávú	   E-30%	  

42.	  

Az ép csúcshajtással 
rendelkező újulat 
tőszáma nem éri el a 8. 
melléklet szerinti a 
természetes felújításra 
vonatkozó mértéket az 
erdőrészletben 
található összes lék 
közül a lékek több 
mint 40 %-ában	  

súlyos	  
erdőrészlet 

szintű	  
maradandó	   E-kizár	  

43.	  

Az újulat tőszáma 
miatt kizárt 
erdőrészletek száma 
eléri az adott 
célprogram 
vonatkozásában az 
adott támogatási 
kérelemben szereplő 
összes erdőrészlet 
50%-át.	  

súlyos	  
kérelem 
szintű	  

maradandó	  
C-Kizár” 
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8 
 

5. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 68. és 69. sora helyébe a 
következő sorok lépnek: 
 

 [A B C D E F G 

1. Hivatkozás Kötelezettség/egyéb 
előírás: 

Szabályszegés 
leírása: Súlyosság Mérték: Tartósság Jogkövetkezmény:] 

68 
„18. §  

(3) 
bekezdés  
a) pont 

Az első kifizetési 
kérelem benyújtásának 
időpontjáig a 
fakitermelést, mely 
lehet tarvágás vagy 
fokozatos felújítóvágás, 
úgy kell végrehajtani, 
hogy az erdőrészlet 
területének legalább 25 
%-áról kell, de 
legfeljebb 50 %-áról 
lehet a fákat eltávolítani. 

Az adott 
erdőrészletben 
fahasználati munka 
nem vagy nem az 
előírt minimális 
mértékben történt 
meg. 

közepes erdőrészlet 
szintű maradandó E-100% 

69 

Az adott 
erdőrészletben az 
engedélyezetnél 
nagyobb mértékű 
fahasználat történt. 

súlyos erdőrészlet 
szintű maradandó E-Kizár” 

 
6. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 71. sora helyébe a 
következő sor lép: 
 

 [A B C D E F G 

1. Hivatkozás Kötelezettség/egyéb előírás: Szabályszegés leírása: Súlyosság Mérték: Tartósság Jogkövetkezmény:] 

71. 
„18. §  

(3) bekezdés  
c) pont 

A szomszédos 
összefüggő véghasználati 
területek távolsága a 
határoló fák törzsétől 
mérve nem lehet kisebb, 
mint 30 méter. 

Két szomszédos 
összefüggő 
véghasználati terület 
közötti távolság 
kevesebb mint 30 
méter. 

közepes erdőrészlet 
szintű hosszútávú E-Kizár” 
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A vidékfejlesztési miniszter 54/2014. (IV. 29.) VM rendelete
a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdésében, valamint a  földmérési és térképészeti tevékenységről 
szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és 
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

2. támogatási időszak: a  januári benyújtási időszak vonatkozásában a  tárgyévet megelőző év július 1. és 
december 31. közötti időszak, a  júliusi benyújtási időszak vonatkozásában a  tárgyév január 1. és június 30. 
közötti időszak,

3. tenyésznyúl: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelelő nőivarú nyúl, amelyet tenyésztésbe állítottak,

4. tenyésztésbe állítás: az az időpont, amikorra a tenyésznyúl eléri a tenyészérettséget.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E  rendelet alapján az  állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás 
(a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

 (2) A  támogatás mértéke a  támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy 
a támogatás összege állattartónként nem haladhatja meg egy évre vonatkozóan az 5000 eurót.

 (3) Egy tenyésznyúl után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy 
alkalommal igényelhető támogatás.

3. A támogatás forrása

3. § (1) A támogatás forrása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 
8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

 (2) A 2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. §  Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: Törvény) szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a  Törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, 

kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek, és
bd) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről 

szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek,
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c) a  génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási 
típusba tartozó fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet – tenyésztési hatóság által hitelesített – 
törzskönyvében vagy tenyésztési főkönyvében nyilvántartott legalább tíz tenyésznyulat a  támogatási 
kérelemmel érintett támogatási időszakban tenyésztésbe állított, és

d) rendelkezik a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Az  állattartó a  támogatási kérelmet a  tárgyév január 1. és január 31. között, valamint július 1. és július 31. között 
postai úton nyújtja be a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) által rendszeresített és 
a honlapján közzétett nyomtatványon az MVH-hoz.

 (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a  génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási 

típusba tartozó tenyésznyúl tenyésztésbe állításáról a  tenyésznyúl fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet 
által kiállított – az  állattartóadatait, a  tenyésztésbe állítás időpontját, tenyésznyulak számát, és 
törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi számát tartalmazó – és a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a továbbiakban: NÉBIH) mint tenyésztési hatóság által hitelesített igazolását, valamint

b) a 4. § b) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.
 (3) A NÉBIH a (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumot hitesíti, amennyiben az állattartó bejelentett tenyészettel 

rendelkezik.

6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése

6. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az  MVH az  állattartót tizenöt napos határidő tűzésével 
hiánypótlásra szólítja fel.

 (2) Az  MVH – az  állattartó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatás keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó 
összes jogos támogatási igény ismeretében – döntést hoz, és a  támogatást – a  forrás rendelkezésre állása esetén 
– a  döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a  támogatásban részesülő állattartó részére. 
Amennyiben a  támogatási időszakonként összegzett jogos igények meghaladják a  rendelkezésre álló forrást, úgy 
a forrást a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

 (3) A  támogatás összegét a  támogatási időszakot követő első támogatási kérelem benyújtási időszak első napján 
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések

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

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  vezetékjog vagy szolgalmi jog bejegyzéséhez a  jogosult korábbi bemérések eredményeként 
vagy tervezési állapotként biztosítja a  létesítmény adatait, akkor az  ingatlan-nyilvántartási térképbe történő 
beillesztéshez szükséges ellenőrző méréseket kell az  alaphálózati pontokra elvégeznie a  munkát készítőnek. 
Az ellenőrző méréseket megfelelően dokumentálni kell, és a beillesztéshez alkalmazott transzformációt a földhivatal 
ellenőrzi.
(6) A  2004. év előtt épült létesítmények vezetékjog vagy szolgalmi jog külön jogszabályban biztosított 
legalizációjához az  alaphálózati pontokra történő ellenőrző mérések nem szükségesek, amennyiben a  jogosult 
nyilatkozik arról, hogy a létesítmények adatai korábbi numerikus bemérés alapján kerültek meghatározásra.”
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 (2) Az R. a következő 63. §-sal egészül ki:
„63.  § A  tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5.  § (5) és 
(6) bekezdését a 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. §  Hatályát veszti a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 55/2014. (IV. 29.) VM rendelete
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) 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 – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §  Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 4.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) Az  iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több 
fenntartóval köthet a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló, köznevelési intézményenként 
egy okiratba foglalt megállapodást, a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő 
kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba 
foglalt megállapodást.
(2) A  Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a  továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) eltérő fenntartó 
egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.
(3) Az  Intézményfenntartó Központ egy tanítási év vonatkozásában egy tankerületbe tartozó köznevelési 
intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. Az  Intézményfenntartó Központ eltérő 
tankerületbe tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.
(4) A több tanévre szóló megállapodásokat a soron következő tanévre vonatkozó tanulólétszám, szállítási időszakok, 
szállítandó termékek és termékmennyiségek meghatározása érdekében módosítani kell. A megállapodás-módosítás 
kötelező tartalmi elemeit magában foglaló – a  9.  melléklet szerinti adatokat tartalmazó – nyomtatványt az  MVH 
a honlapján közzéteszi.
(5) Egy tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több szerződéskötési ajánlatot benyújtó 
kérelmező esetén az  Intézményfenntartó Központ tankerületenként, míg az  Intézményfenntartó Központtól eltérő 
fenntartó köznevelési intézményenként a  kérelmezők között – a  3.  mellékletben megadott pontozási rendszer 
alkalmazásával, az  ott megadott igazoló dokumentumok alapján – sorrendet állít fel az  alábbi szempontok 
figyelembevételével:
a) a  lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett az  átadott termékek termelői és a  tanulók közvetlen 
kapcsolatának biztosítása,
b) a  szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a  tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző 
szemléletformálását leginkább elősegítő, a 3. mellékletben felsorolt kísérő intézkedések megvalósítása, és
c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő garanciák biztosítása.
(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott sorrendben, 
az  első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie az  (1)  bekezdésben meghatározott megállapodást. 
A sorrendállítás során első helyen azonos pontszámot elért kérelmezők közül a fenntartó a szerződéskötési ajánlatot 
korábban benyújtó kérelmezővel köti meg a  megállapodást. Amennyiben az  első ranghelyre sorolt kérelmező 
az ajánlattételtől írásban visszalép, akkor a rangsorban mögötte álló kérelmezővel kell megkötni a megállapodást.
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(7) A  megállapodásban a  2.  § (1)  bekezdése szerint jogosult tanulók számát a  köznevelési intézménybe 
a  megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a  köznevelési intézményben 
a  megállapodás megkötésének tanévében az  1–5. évfolyamra járó tanulóknak a  megállapodás megkötésekor 
fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell 
meghatározni.
(8) A  szállítások fenntartása érdekében a  kérelmező tanév közben az  (1)  bekezdés szerinti, adott tanévre 
vonatkozó összes jóváhagyott megállapodását együttesen, a  következő teljesítési időszaktól kezdődően, 
változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal az  MVH jóváhagyásával átruházhatja a  3.  § szerint 
előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A  kérelmezőnek az  átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint 
az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét 
megelőző harmincadik napig kell – az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően – az MVH Piaci 
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani. Az  MVH jóváhagyja a  megállapodás 
átruházását, ha az átruházás megfelel a fent meghatározott feltételeknek.
(9) A  tanév során legfeljebb két alkalommal a  megállapodásban szereplő termékeket az  MVH jóváhagyásával 
módosítani lehet úgy, hogy az  egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, 
amelyek összértéke az  eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A  megállapodás 
módosításának tartalmaznia kell a  feleknek a  4.  mellékletben szereplő megállapodás-minta szerinti azonosító 
adatait, valamint a  4.  melléklet 5.  pontjában foglaltakat. A  megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló 
kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell – az MVH által 
a  honlapján közzétett közleménynek megfelelően – az  MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések 
Igazgatóságához benyújtani, továbbá a  kérelemnek a  megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus 
úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.”

2. §  A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, e rendeletben, 
valamint a  bizottsági rendelet 13.  cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a  nyilvántartások, a  kérelmezők 
közötti sorrend állítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési 
intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig megőrizni.”

3. §  A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig 
(a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját 
követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a  továbbiakban: második teljesítési időszak), a  termékkel való 
ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a  továbbiakban: harmadik 
teljesítési időszak), a  termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április 
utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.”

4. §  A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a 8. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési 
kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban 
kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az  adott időszak végét követő harmadik hónap 
utolsó napjáig az  MVH-hoz postai úton kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb 
a 7. § (5) bekezdése szerint a részére jóváhagyott összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.”

5. §  A Rendelet 13. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„13. Az iskolagyümölcs-program kísérő intézkedései és a programot népszerűsítő kommunikáció”

6. §  A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdés b)  pont (ii), (iii) és (iv)  alpontjában meghatározottakra figyelemmel 
a kísérőintézkedések, a figyelemmel kísérési és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági 
rendelet 5.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott, valamint az  ahhoz kapcsolódóan a  bizottsági rendelet 
II.  melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányának megfelelő, a  Magyarország központi költségvetésében 
rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.”
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7. §  A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MVH a  június 15. után benyújtott – a  4–6.  §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás, továbbá 
a  módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is érdemben elbírálja, azonban jóváhagyás esetén 
a  megállapodások alapján igényelhető, az  1.  mellékletben meghatározott támogatás mértékét a  késedelmes 
benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.”

8. §  A Rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  bizottsági rendelet 13.  cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a  kérelmező és a  fenntartó által kötött, 
a 4–6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi 
úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen 
felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított 
meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.
(2) Az MVH a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (5) és (6) bekezdésében 
foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az  MVH a  kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során 
a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint 
az  átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az  egyéb, e  rendeletben és a  bizottsági 
rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.”

9. § (1) A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  MVH az  ellenőrzése során megállapítja, hogy a  fenntartó nem tett eleget a  11.  § (6)  bekezdésében, 
valamint a  4.  melléklet 1.  pontjában előírt, a  termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó 
kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott támogatott 
termékek e  rendelet alapján kiszámított ellenértéke a  fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősül.”

 (2) A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
kötelezettségeinek, akkor az  érintett köznevelési intézményben kiosztott támogatott termékek e  rendelet alapján 
kiszámított ellenértékének 20%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

10. §  A Rendelet 21. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések 
megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi 
rendelet, valamint
d) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, az  1037/2001/EK  
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

11. §  A Rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E  rendeletnek a kísérő intézkedések jogintézményre vonatkozó, az  iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 
szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a  továbbiakban: módosító 
rendelet) hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor fennálló 
megállapodásokra alkalmazni kell.”

12. § (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet a 3. mellékletben foglalt 9. melléklettel egészül ki.

13. §  A Rendelet
a) 3. § (5) bekezdésében a „minden év január 1-jétől május 31. napjáig” szövegrész helyébe a „minden év április 

1-jétől április 30. napjáig”,
b) 7. § (1) bekezdésében a „minden év június 1. és június 30. között” szövegrész helyébe a „minden év május 16. 

és június 15. között”,
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c) 7. § (5) bekezdésében a „minden év szeptember 6-áig” szövegrész helyébe a „minden év augusztus 15-éig”,
d) 7. § (7) bekezdésében a „10%-áig” szövegrész helyébe a „20%-áig”
szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdés 11. pontja, a 6. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 
a 8. melléklet 5. pont 5.2 alpontja.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 13. § a) és d) pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

16. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések 

megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi 
rendelet és

b) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelethez
„3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez  

 

 

Pontozási rendszer a szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezők közötti sorrendállítás 
során alkalmazandó szempontokhoz 

 
 A B C D 
1 A lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudja az átadott termékek 

termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatát, 
2 Azon kérelmező, amelynek a jóváhagyási 

kérelem benyújtási időszakának 
kezdőnapján hatályos 

 gazdasági társaság és szövetkezet 
esetében nyilvántartott 
székhelyével, telephelyével, 
fióktelepével 

 egyéni vállalkozó, egyéni 
gazdálkodó, őstermelő esetében az 
1. mellékletben felsorolt termékek 
termelésére hasznosított 
termőterületével 

azonos megyében található az ellátni 
kívánt köznevelési intézmény.  
A Budapesten található köznevelési 
intézmények esetén Pest megye minősül 
azonos megyének. 

Hatályos cégkivonat vagy 
hatósági döntés, hogy a 
megelőző évben benyújtott 
egységes területalapú 
támogatás iránti kérelme 
alapján az adott megyében 
elhelyezkedő termőterülete 
alapján, az 1. mellékletben 
szereplő gyümölcs vagy 
szántóföldi zöldség 
termesztésére támogatást 
kapott. 

8 
pont. 

3 Azon kérelmező, amelynek a jóváhagyási 
kérelem benyújtási időszakának 
kezdőnapján hatályos 

  gazdasági társaság és szövetkezet 
esetében nyilvántartott 
székhelyével, telephelyével, 
fióktelepével 

 egyéni vállalkozó, egyéni 
gazdálkodó, őstermelő esetében az 
1. mellékletben felsorolt termékek 
termelésére hasznosított 
termőterületével 

 közvetlenül határos megyében található az 
ellátni kívánt köznevelési intézmény. 
A Budapesten található köznevelési 
intézmények esetén a Pest megyével 
szomszédos megyék minősülnek 
szomszédos megyének. 

4 
pont 

4 A szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a tanulók zöldség-gyümölcs 
fogyasztását ösztönző szemléletformálását leginkább elősegítő kísérő intézkedéseket 
valósított meg. 

5 Az iskolagyümölcs-programmal 
kapcsolatos külön e célra létrehozott, 
rendszeresen frissített interaktív honlap. 

A zöldség-gyümölcs 
fogyasztását ösztönző 
szemléletformálását elősegítő 
intézkedések végrehajtását 

4 
pont 

6 Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, 8 
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termelői szervezetekhez, termelőkhöz 
szervezett iskolai tanulmányút.  

igazoló, a köznevelési 
intézmény vagy a fenntartó 
által ellenjegyzett teljesítési 
igazolás vagy átvételi 
elismervény másolata. 

pont 

7 Oktatási segédanyag készítése, készíttetése 
és annak alkalmazása az egészséges 
étkezési szokásokat érintő ismeretek 
fejlesztése érdekében.  

4 
pont 

8 A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az 
egészséges étkezési szokásokat érintő 
ismeretek tanterven felüli oktatása.  

4 
pont 

9 A tanulók zöldség-, 
gyümölcsfogyasztásának és egészséges 
életmódjának ösztönzése érdekében 
szervezett verseny, pályázat, adott jutalom 
(apró ajándékok, pl. póló, matricák, 
kitűzők, írószerek, órarend, naptár, 
uzsonnás doboz, sportszer stb.).  

4 
pont 

10 Kóstoltatás: legalább egy alkalommal négy 
gyümölcs- és négy zöldségféle biztosítása 
tanulónként és gyümölcs- és 
zöldségféleségenként.  

8 
pont 

11 A szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő 
garanciákat tud biztosítani: 

12 A számviteli törvény hatálya alá tartozó 
gazdasági társaság a szállítások kezdetét 
megelőző egy vagy két lezárt üzleti 
évének, a beszámoló részét képező 
eredmény levezetés „Adózás előtti 
eredmény" sora pozitív előjelű, vagy  
A személyi jövedelemadó hatálya alá 
tartozó egyéni vállalkozó, valamint a 
mezőgazdasági őstermelő a szállítások 
kezdetét megelőző egy vagy két adóév 
személyi jövedelemadó bevallásában 
kimutatott vállalkozói jövedelme pozitív 
előjelű. 

A számviteli törvény 
hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság igazoló 
dokumentummal 
alátámasztott nyilatkozata 
arról, hogy az elmúlt egy 
vagy két lezárt üzleti évének, 
a beszámoló részét képező 
eredmény levezetés „Adózás 
előtti eredmény" sora pozitív 
előjelű, vagy 

A személyi jövedelemadó 
hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozó, valamint a 
mezőgazdasági őstermelő 
igazoló dokumentummal 
alátámasztott nyilatkozata 
arról, hogy az elmúlt két 
adóév személyi jövedelemadó 
bevallásában kimutatott 
vállalkozói jövedelme pozitív 
előjelű. 

egy év 

4 
pont 

 két év  

8 
pont 
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13 A kérelmező az MVH ügyfél azonosító 
rendszerben bejelentett bankszámlája ellen 
a bejelentés óta, de legfeljebb az elmúlt 
három éves időszakban átutalási beszedési 
megbízást, sorban álló inkasszót, sorban 
állítás nélkül megadott inkasszót 
fedezethiány miatt nem utasítottak vissza, 
valamint tőketartozást nem tartottak 
nyilván. 

Pénzintézeti igazolás arról, 
hogy a kérelmezőnek az 
MVH ügyfél azonosító 
rendszerében bejelentett 
bankszámlája ellen az elmúlt 
két éves időszakban átutalási 
beszedési megbízást, sorban 
álló inkasszót, sorban állítás 
nélkül megadott inkasszót 
fedezethiány miatt nem 
utasítottak vissza, valamint 
tőketartozást nem tartottak 
nyilván 

4 
pont 

14 A kérelmező rendelkezik együttes, 
köztartozás mentességi igazolással 

Együttes köztartozás 
mentességi igazolás 

4 
pont” 
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MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről a .......................................................................................................... 

székhelye: ..................................................................................................................................... 

adószáma: ...................................................... ügyfél-azonosító: ................................................. 

képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító), 

másrészről a .................................................................................................................................. 

székhelye: ..................................................................................................................................... 

adószáma: ..................................................................................................................................... 

képviseli: ................................................................................. (a továbbiakban mint fenntartó), 

között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények 

vonatkozásában: 

1) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

2) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

3) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

4) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

5) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

6) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

 

 

 

2. melléklet az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelethez
„4. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez



8800	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	60.	szám	

 

 

 

7) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: ………....………, az 1–6. osztályos tanulók száma: …….…..… 

(…) 
 

(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbi feltételek mellett: 
 
1. A megállapodás tárgya 

A szállító vállalja, hogy a 2014/2015. tanévtől kezdődően  
� a 2014/2015. tanév végéig 
� a 2015/2016. tanév végéig 
� a 2016/2017. tanév végéig 

mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, 
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-
program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő/átvevők részére, 
a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1–6. osztályos tanulói részére kiosztja. 

 
2. A szállítandó termék 

A szállítandó terméknek meg kell felelnie az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 
50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek. 
A szállítandó termék származási helye:  � Magyarország;  � EU. 

Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában: 

Integrált termelésből származó termék aránya: ………% 

Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: ………% 

Bio termék aránya: ………% 
 
3. A teljesítés helyszíne, helyszínei 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 
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���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

���� ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám) 

(…) 

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése 
A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:  

� I. időszak:  2014.09.01 – 2014.09.28. 
� II. időszak:  2014.09.29 – 2014.12.21. 
� III. időszak: 2015.01.12 – 2015.03.29. 
� IV. időszak:  2015.03.30 – 2015.05.03. 

A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): ................... alkalom/hét. 
 

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége 

Az I. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét 

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

A II. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét  

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

A III. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét 

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

 
 
 



8802	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	60.	szám	 

 

 

 
A IV. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét 

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

 
6. A termék kiosztásának időpontja: 

� első tanóra előtt; � tanórán; � tanórák közti szünetben; 

� tízórai szünetben; � napköziben; � egyéb: ………..……...……… 
 
7. Számlázás 

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként, 
átvevőnként egy 
� határozott időre szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy 
� gyűjtőszámlát állít ki. 

A számlának tartalmaznia kell az átvevő azonosító adatait (név, cím, OM azonosító), az egyes 
szállítások időpontjait, az átadott termékek adagban kifejezett mennyiségét, továbbá a 
szállítólevelek számát. 
A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kötött megállapodások esetében a számlákat a 
köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni. 

 
8. Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv 

a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele 
T 41231, 41331 Tőkeváltozások 
K 4414 Belföldi egyéb szállító 

b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként 
ba) költségvetési kiadásként 

T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése 
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 

bb) költségvetési bevételként 
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 
K 4642 Működési célú támogatás bevétel 
Kapcsolódó tételek: 
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint 

bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése. 
T 4414 Belföldi egyéb szállító 
K 4122, 4132 Tőkeváltozás. 
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9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei 

Az átvevő köteles: 
1. az 1–6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást 

vezetni; 
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani; 
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a 

termékek kiosztása során azokat figyelembe venni; 
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének 

megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani; 
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben 

történő tárolás alatt romlottak meg; 
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi 

kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni; 
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a 

főbejáratánál elhelyezni. 
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a 
részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni. 
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot 
népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban 
meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja. 

 
10. Záró rendelkezések 

A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a 
megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban 
jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése 
során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 
10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el. 

Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a 
fenntartót, továbbá 1 példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati 
példányt ad át. 

 
......................................................, 2014. ……………………….. 

 
 

  
............................................. 

szállító 
............................................. 

fenntartó” 
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MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS 
 

 

amely létrejött egyrészről a .......................................................................................................... 

székhelye: ..................................................................................................................................... 

adószáma: ................................................... ügyfél-azonosító: .................................................... 

képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító), 

másrészről a .................................................................................................................................. 

székhelye: .................................................................................................................................... 

adószáma: .................................................................................................................................... 

képviseli: ................................................................................. (a továbbiakban mint fenntartó), 

között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények 

vonatkozásában: 

1) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

2) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

3) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

4) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

5) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

6) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

 

 

 

3. melléklet az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelethez
„9. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
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7) neve:.................................................................................................................................. 

székhelye: ......................................................................................................................... 

OM azonosító száma: …………………, az 1–6. osztályos tanulók száma: ……...…… 

(…) 

(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbiak szerint: 
 
1. Módosító rendelkezések 

A szállító és a fenntartó az átvevő (átvevők) vonatkozásában 2013. évben megkötött és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által jóváhagyott, 
iskolagyümölcs szállítására vonatkozó, több tanévre szóló megállapodás (megállapodások) 4. és 
5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése 

A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:  
� I. időszak:  2014.09.01. – 2014.09.28. 
� II. időszak:  2014.09.29. – 2014.12.21. 
� III. időszak: 2015.01.12. – 2015.03.29. 
� IV. időszak:  2015.03.30. – 2015.05.03. 

A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): .............. alkalom/hét. 
 

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége 

Az I. időszakban a szállítás időtartama: ........................ hét  

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

A II. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét  

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 
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A III. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét 

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

A IV. időszakban a szállítás időtartama: ............... hét 

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra 
kerülő termék mennyisége (adag/hét) 

  
  
  
  

 
2. Hatályon kívül helyező rendelkezés 
 
Hatályát veszti a megállapodás 9. pontja. 
  

3. Záró rendelkezések 
A jelen megállapodás-módosítást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy 
a megállapodás-módosítás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a 
határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a 
megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) 
VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el. 

Jelen megállapodás-módosítás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 
példány a fenntartót, továbbá 1 eredeti példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére 
másolati példányt ad át. 

 

......................................................, 2014. ……………………….. 

 
 

 

............................................. 
szállító 

............................................. 
fenntartó” 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 166/2014. (IV. 29.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4.  § (3)  bekezdése és 36.  § (4)  bekezdése alapján – a  belügyminiszter 
javaslatára – dr. Polyák József Zsolt rendőr ezredest 2014. április 24-ei hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02162-1/2014.

A köztársasági elnök 167/2014. (IV. 29.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4.  § (3)  bekezdése és 36.  § (4)  bekezdése alapján – a  belügyminiszter 
javaslatára – Kovács István rendőr ezredest 2014. április 24-ei hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02164-1/2014.
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A köztársasági elnök 168/2014. (IV. 29.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4.  § (3)  bekezdése alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Szabó Jenő 
rendőr dandártábornokot 2014. április 24-ei hatállyal rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02209-1/2014.

A köztársasági elnök 169/2014. (IV. 29.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Bleszity 
János nyugállományú tűzoltó vezérőrnagyot 2014. május 4-ei hatállyal nyugállományú tűzoltó altábornaggyá 
előléptetem.

Budapest, 2014. április 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02253-1/2014.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	60.	szám	 8809

A köztársasági elnök 170/2014. (IV. 29.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4.  § (3)  bekezdése és 36.  § (4)  bekezdése alapján – a  belügyminiszter 
javaslatára – Csepely Zsigmond József tűzoltó ezredest 2014. május 4-ei hatállyal tűzoltó dandártábornokká 
kinevezem.

Budapest, 2014. április 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02254-1/2014.

A köztársasági elnök 171/2014. (IV. 29.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – a Károli 
Gáspár Református Egyetemen dr. Balla Péter egyetemi tanárt 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. 
napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2014. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014.  március 22.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01350/2014.
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A köztársasági elnök 172/2014. (IV. 29.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Kaposvári Egyetemen dr. Szávai Ferenc 
Tibor egyetemi tanárt 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a  rektori 
feladatok további ellátásával.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02117-1/2014.

A köztársasági elnök 173/2014. (IV. 29.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 
Fülöp József egyetemi tanárt 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom 
a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2014. április  18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02119-1/2014.
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A köztársasági elnök 174/2014. (IV. 29.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Szegedi Tudományegyetemen dr. Szabó 
Gábor egyetemi tanárt 2014. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a  rektori 
feladatok további ellátásával.

Budapest, 2014. április  18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02122-1/2014.

A köztársasági elnök 175/2014. (IV. 29.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a  Pécsi Tudományegyetemen dr. Bódis 
József egyetemi tanárt 2014. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a  rektori 
feladatok további ellátásával.

Budapest, 2014. április  18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02123-1/2014.
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A köztársasági elnök 176/2014. (IV. 29.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – 
a  Közép-európai Egyetemen dr. John Shattuck rektort 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő 
időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2014. április  18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02195-1/2014.

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://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.
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	A vidékfejlesztési miniszter 55/2014. (IV. 29.) VM rendelete
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	A köztársasági elnök 171/2014. (IV. 29.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 172/2014. (IV. 29.) KE határozata
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	A köztársasági elnök 173/2014. (IV. 29.) KE határozata
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	rektori megbízásról
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