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A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények 

alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (3)  bekezdés m)  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. §  Hatályát veszti a  kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint 

a  jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. számú 

melléklet 1. pont 1.2. JFGK 2 alpontja.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. §  Ez a  rendelet az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 

vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a  források és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint 

a 73/2009 EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. 

december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 44/2014. (IV. 14.) VM rendelete

egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 3. 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) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6., 7., 10., 

16., 22., 23. és 30. 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 j)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  következőket 

rendelem el:

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. §  A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) 

FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„i) halgazdálkodási hatóság: a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága;”

2. §  A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Támogatási kérelmet 2014-ben nem lehet benyújtani.”

3. §  A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésében a „halászati hatóság” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási 

hatóság” szöveg lép.
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2. Az Európai Halászati Alap társ#nanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program  

2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 

módosítása

4. §  Az Európai Halászati Alap társ+nanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye 

szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a  továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) 

VM rendelet] 2. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„9. gépváltozat: ugyanazon munkafolyamat elvégzésére alkalmas, de más típusú gép vagy gépcsoport, berendezés 

vagy berendezéscsoport;”

5. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 15. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az MVH minden naptári évben utólagos ellenőrzésnek veti alá az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) 

keretében Magyarország által beruházási tevékenységekre fordított azon kiadások legalább 1%-át, amelyeknél 

a  záró ki+zetés folyósítása már megtörtént, de a  támogatások igénybevételének általános feltételeire vonatkozó 

kötelezettségvállalások továbbra is fennállnak.

(6) Az MVH a beruházást kizárólag az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt ellenőrzi.”

6. § (1) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatási kérelemhez eredeti formában, vagy hiteles másolatok formájában mellékelni kell:]

„b) építési beruházás esetén a tervdokumentációt, tervezői költségvetést;

c) az ügyfél nevére szóló

ca) a  jogerős építésügyi hatósági engedélyt vagy tudomásulvételt, a  jogerős vízjogi létesítési engedélyt vagy 

jogerős közlekedési hatósági engedélyt, vagy

cb) a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  beruházás nem 

építésügyi hatósági engedély- vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi engedélyköteles, illetve nem közlekedési 

hatósági engedélyköteles;”

 (2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint c)  pont ca)  alpontjában feltüntetett dokumentumokra vonatkozóan 

hiánypótlásnak nincs helye.”

7. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Építéssel járó engedélyköteles tevékenységek esetén az utolsó ki+zetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős 

használatbavételi engedélyt, vízi létesítmények esetében a  jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, közlekedési 

hatósági engedéllyel rendelkező utak esetében a jogerős forgalomba helyezési engedélyt vagy a használatbavétel 

tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolást.”

8. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Amennyiben a  beruházás befejezését követő első három naptári évben a  foglalkoztatotti létszám átlagos 

növekedése nem éri el a  pontozási szempontok szerint vállalt foglalkoztatotti létszám átlagos növekedését, 

az  ügyfél köteles vissza+zetni az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint hiányzó 

munkavállalónként a jóváhagyott, ki+zetett támogatási összeg

a) 1%-át, ha a foglalkoztatottak létszámának változatlanságát vállalta,

b) 2%-át, ha egy vagy két új munkavállaló alkalmazását vállalta, vagy

c) 3%-át, ha három vagy annál több új munkavállaló alkalmazását vállalta.

(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetekben mind az  évenkénti, mind az  összes átlag számításánál kapott tört szám 

eredmény esetén felfelé kerekítendő a létszám.”

9. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 34. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A  halfeldolgozási gépek, technológiai berendezések tekintetében a  21.  § (2)  bekezdése szerinti módosítás 

során egyenértékűnek kell tekinteni azt a  halfeldolgozási gépet, technológiai berendezést is, amely a  támogatási 

határozatban szereplő halfeldolgozási géppel azonos gépváltozathoz tartozik, illetve ha több halfeldolgozási gép 

összevonása által azonos vagy más típusú halfeldolgozási gép beállítása történik. A  módosítás nem növelheti 

a  támogatási határozat szerinti, az  összevonással érintett gépekre együttesen megállapított támogatási összeget, 
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és nem módosíthatja a beruházás célját. A támogatási kérelem módosítására a halfeldolgozási gépek, technológiai 

berendezések tekintetében az ügyfélnek támogatási kérelmenként egyszer van lehetősége.”

10. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a következő 42/B. §-sal egészül ki:

„42/B.  § Az  egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel 

[a továbbiakban: 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet] megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 9. pontját, 15. § (5) és (6) bekezdését, 19. § (1) bekezdés b) és c) pontját, 19. § (2) bekezdését, 

20.  §-át, valamint 26.  § (2) és (3)  bekezdését a  44/2014. (IV. 14.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban,

b) 34. § (8) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.”

11. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a következő 42/C. §-sal egészül ki:

„42/C.  § A  44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel megállapított 15.  § (5) és (6)  bekezdését, valamint 26.  § (2) és 

(3)  bekezdését az  Európai Halászati Alap társ+nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 25/2009. (III.17.) FVM rendelet, valamint az  Európai Halászati Alapból a  2. támogatási 

tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III.17.) FVM rendelet alapján 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 24.  § (1)  bekezdésében „a közbeszerzésekről szóló 2003.  évi CXXIX.  törvényt” 

szövegrész helyébe „a közbeszerzésekről szóló törvényt” szöveg lép.

3. Az Európai Halászati Alap társ#nanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program  

2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet módosítása

14. §  Az Európai Halászati Alap társ+nanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye 

szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet 

[a továbbiakban: 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

„18.  § Az  egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel 

[a  továbbiakban: 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet] hatályon kívül helyezett 8.  § (2)  bekezdését és 14.  § (2)  bekezdés 

c) pontját a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.”

15. §  Hatályát veszti a 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint 14. § (2) bekezdés c) pontja.

4. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

16. §  A halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 

[a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.  § Ha a  Hhvtv. és a  végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási 

jogot az  állam nem engedte át, tilos a  halászat, valamint az  őshonos halfajok bármilyen halász- vagy 

horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés és kutatás eseteit. Nem 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen 

a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy birtokában, őshonos halakra 

csak azok megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken 

a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos halfajok kifoghatók.”
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17. §  A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Halászati, halgazdálkodási képesítésnek minősül]

„b) az  5 éves természetesvízi halászati gyakorlat, amely halászati munkakört tartalmazó munkaszerződéssel vagy 

halász területi jeggyel igazolható,”

18. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A kereskedelmi célú halászati engedéllyel rendelkező az általa használt valamennyi passzív halászeszközt úgy 

köteles megjelölni, hogy abból az engedélyes egyértelműen azonosítható legyen. A használni tervezett megjelölést 

a halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell.”

 (2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A kereskedelmi célú halászati engedély jogosultja által használt passzív halászeszközök csak úgy helyezhetők 

ki, hogy az  eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az  alkalmazott eszköz teljes hosszának 

tízszeresénél, de legalább 50 méternél.”

 (3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként legfeljebb 10 db vagy 2000 hektárnál nagyobb nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület esetén legfeljebb 200 hektáronként 1 db kereskedelmi célú halászatra jogosító halászati 

engedély adható ki, ide nem értve a más hasznos víziállat gyűjtésére kiadott halászati engedélyt.”

19. §  A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az állami halászjegy 1 db, legfeljebb 16 m2 háló területű aktív halászeszköz, és 3 db, az engedélyes azonosítására 

alkalmas jelöléssel ellátott, legfeljebb 2 méter karika átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A varsákat 

úgy lehet alkalmazni, hogy az  eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az  alkalmazott varsa és 

terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de legalább 50 méternél.”

20. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (15)–(17) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(15) Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.

(16) Az  állami horgász-, illetve halászjegy jogosultja által szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a  vízpartról 

elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A  30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, 

kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a  számára a  szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja 

az állatot érő stresszhatásokat.

(17) Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, és 

az  inváziós idegenhonos halakat – a  (15) bekezdés szerinti kívülről akadás, valamint a 30. § (2) bekezdése szerinti 

esetet kivéve – visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, 

ahol a nem őshonos hal kifogásra került.”

 (2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) A  horgászat vagy a  halászat során, legkésőbb a  kifogott hal tömegének feljegyzésekor a  fogási napló fogás 

összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését.”

21. §  A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30.  § (1) Ha horgászverseny, illetve a  horgászat, a  halászati hagyományok, a  halételek megismertetése és 

népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény) megtartásához a rendezvény 

jellege alapján a  Hhvtv. 16.  §-a szerinti felmentés, vagy az  adott naptári időszakra a  9.  melléklet szerint nem 

kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentés szükséges, a  kormányhivatal földművelésügyi 

igazgatósága a felmentést a következő feltételek fennállása esetén adhatja meg:

a) a  rendező a  felmentés iránti, a  rendezvény részletes leírását, a  halfogás szabályait, valamint a  kérelmezett 

felmentést bemutató kérelmét a rendezvény kezdetét legalább 15 nappal megelőzően benyújtja,

b) a rendező a kérelméhez mellékeli a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulását, és

c) a rendezvény nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felmentés megadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap.

(3) A Hhvtv. 16. §-a alóli felmentéssel megtartott horgászversenyek esetében a megfogott halakat élve kell tartani és 

legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni.”
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22. §  A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 32. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személynek minősül, aki]

„f ) felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, és rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai gyakorlattal.”

23. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése esetén a Megbízott a határidőn túl 

leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadhatja az állami horgászjegyet.”

 (2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A  (4)  bekezdés szerinti esetben az  állami horgászjegy díja a  Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő 

személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy 

díjának megfelelő összeg. A  Megbízott a  (4)  bekezdés szerinti jegyváltás tényéről köteles feljegyzést készíteni és 

elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.”

 (3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett 

tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles leadni a  halgazdálkodási hatóságnál. A  fogási napló tulajdonosa 

köteles úgy átadni a  fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és 

halfajonként összesíti, valamint összegzi a halászattal eltöltött napok számát.”

24. §  A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  vidékfejlesztési miniszter (a  továbbiakban: miniszter) az  Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH feladatainak szakmai megvalósításában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ Halászati Kutató Intézet közreműködik. A  NÉBIH felelős az  Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, 

az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.”

25. §  A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a) 1. § 1. pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy”,

b) 21.  § (10)  bekezdésében a  „földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi 

igazgatósága, vagy az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet”,

c) 28. § (7) bekezdésében a „67. § (1) bekezdés k) pontja” szövegrész helyébe a „67. § (1) bekezdés l) pontja”,

d) 35. § (5) bekezdésében az „elvégezni” szövegrész helyébe a „végezni”,

e) 39. § (1) bekezdésében a „területi engedéllyel” szövegrész helyébe a „területi jeggyel”,

f ) 8. melléklet I. részében az „Őshonos hal- és körszájú fajok” szövegrész helyébe az „Őshonos halfajok”

szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (4) bekezdésében a „fajonkénti és összesített” szövegrész.

5. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések 

támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása

27. §  Az Európai Halászati Alapból a  3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának 

részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet [a  továbbiakban: 17/2014. (III. 7.) VM rendelet] 

6. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Támogatás igénybevételére jogosultak]

„d) a központi költségvetési szervek.”

28. §  A 17/2014. (III.17.) VM rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § A nyertes ajánlattevő kérelmére a miniszter támogatási döntést hoz. A szerződés csak a támogatási döntés 

meghozatalát követően köthető meg.”

29. §  A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalt feltételeket nem teljesíti, a már igénybe vett teljes 

támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint vissza kell +zetnie.”
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30. §  A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

„22.  § Az  egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel 

[a  továbbiakban: 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet] megállapított 14/A.  §-t a  44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

31. §  A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „b) vagy c) pontjában” szövegrész helyébe a „b), c) 

vagy d) pontjában” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 (2) A 24. § 2014. május 15-én lép hatályba.

33. §  Ez a  rendelet az  Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi 

rendelet 29., 33. és 35. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelethez

 1. Az  50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontjában az „Építési, illetve vízjogi engedélyköteles 

beruházások” szövegrész helyébe az  „Építési, vízjogi, illetve közlekedési hatósági engedélyköteles beruházások” 

szöveg lép.

 2. Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:]

„1.2.3. amennyiben nem építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi engedélyköteles, 

illetve nem közlekedési hatósági engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata;”

 3. Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja a következő 1.2.10. ponttal egészül ki:

[Építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:]

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


