
1. melléklet a 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelethez

A kezelõ szervek és azon fejezeti kezelésû elõirányzatok, amelyek kezelõi feladatait ellátják

A B C

1 A fejezeti kezelésû
elõirányzat Kvtv. szerkezeti
rend szerinti megjelölése

A fejezeti kezelésû elõirányzat megnevezése
A fejezeti kezelésû elõirányzat

kezelõ szerve

2 25-33-00 Képzéssel támogatott közmunkaprogram ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft.

3 25-02-49 Lakbértámogatás ÉMI Nonprofit Kft.

4 25-02-50 Állami bérlakás program

5 25-02-48 Lakóépületek és környezetük felújításának
támogatása maradvány átvezetése

6 2025-04-06 Klímabarát otthon panel alapprogram

7 2025-03-04 Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének
támogatása

Magyar
Gazdaságfejlesztési
Központ

8 2025-02-05 Kárrendezési célelõirányzat Magyar Államkincstár

9 25-14-01 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
támogatása

Wekerle Sándor
Alapkezelõ

A vidékfejlesztési miniszter 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek

közremûködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet, valamint a tehéntej

termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 

14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosításáról

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében, a 2. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek közremûködésével ellátott

feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következõ m)–r) ponttal egészül ki: 

[„Az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértõi közremûködését veheti igénybe az alábbi feladatai

végrehajtása során:]

„m) a tejkvóta-nyilvántartás mûködtetéséhez kapcsolódó kérelmek és egyéb dokumentumok érkeztetése, iktatása,

adatrögzítése és az ügyiratok MVH felé történõ továbbítása;

n) a tejfelvásárlók éves és havi jelentéseinek, valamint a tejtermelõk éves jelentéseinek feldolgozása;

o) a tejfelvásárlókhoz beszállító tejtermelõknek az új kvótaévben rendelkezésre álló kvótamennyiséget tartalmazó

kimutatás megküldése;
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p) a jóváhagyott felvásárlók által jelentett, szerzõdött tejtermelõk személyében történõ változások ellenõrzése, majd

átvezetése a tejkvóta-nyilvántartásban;

q) az ügyfélszolgálati teendõk;

r) a tejtermelõket és tejfelvásárlókat érintõ, illetve a tejkvóta-nyilvántartással összefüggõ helyszíni ellenõrzés.”

2. § A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1. §

23. pontjában, valamint 2. § (4) bekezdésében az „5. §-ában” szövegrész helyébe a „6. §-ában” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R 5. §-a.

4. § Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. borászati gépkatalógus (a továbbiakban: gépkatalógus): a VM Mezõgazdasági Gépesítési Intézete által készített, az

adott borpiaci évre vonatkozó, minden év október 1. napján lezárt, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett gépek mûszaki-technológiai adatait tartalmazó gyûjtemény;

2. borászati hatóság: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Borászati Igazgatósága;

3. borászati üzem: a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 14. pontja szerinti

üzem;

4. gép: az 1. mellékletben meghatározott gépváltozatok szerinti, az ott megjelölt gépkatalógus kódok alá tartozó

borászati gépek és technológiai berendezések;

5. gépár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;

6. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:

KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

7. nagyvállalat: mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minõsülõ vállalkozás, amely 750 fõnél kevesebb munkavállalót 

foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, a létszám és az

árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4. §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó

vállalkozások létszámát és árbevételét;

8. üzemeltetési hely: a gép üzembe helyezésének és rendeltetésszerû használatának helye.

2. A támogatás jellege, mértéke

2. § (1) Támogatás kizárólag olyan új, elsõ üzembe helyezésû gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás

összteljesítményét, és célja a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
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