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A vidékfejlesztési miniszter 129/2013. (XII. 21.) VM rendelete
a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről 
és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet és az 50 MW

th
 

és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8)  bekezdés m)  pontjában, valamint 110.  § 

(15) bekezdésében,

a 2.  § tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8)  bekezdés j) és 

m) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és m) 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. §  A földtani közeg és a  felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és 

a  szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1.  § (3)  bekezdésében 

a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és 

természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

2. §  Az 50 MW
th

 és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 

és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez”,

b) 12.  § (1)  bekezdésében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi”

szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 130/2013. (XII. 21.) VM rendelete
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A 4., 6., 8., 10., 13., 14., 16., 17., 19., 21. és 23. 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,

az 1., 2., 3., 5., 7., 15., 18., 20. és 22. 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, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 

CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 

CLXVIII. törvény 24. § (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 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. A birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 17/2007. (III. 23.) 

FVM rendelet] 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„b) mezőgazdasági termelő: az a) pont szerinti tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja. tv.) szerinti, belföldi illetőségű magánszemély, egyéni vállalkozó, aki eleget 

tett a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének, 

vagy legkésőbb a  kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az  ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben;”

 (2) A 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„f ) minisztérium: Vidékfejlesztési Minisztérium;”

2. §  A 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti kamattámogatás a  2013. évben a  2013. december 5. és 31. között megkötött 

hitelszerződések után vehető igénybe.”

3. §  A 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.  § A  kérelmező a  kamattámogatást negyedévente igényelheti az  adott évben esedékes számú „Bevallás 

az  államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről” nyomtatvány felhasználásával az  illetékes 

adóhatóságtól, amelyhez csatolja a  hitelintézet kamat meg=zetéséről szóló igazolását, amelyet a  10032000-

01905616 számú Nemzeti Adó és Vámhivatal Agrár=nanszírozás támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. 

A  kérelmezőnek a  jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a  számlára kell vissza=zetnie az  állami 

adóhatóság határozata alapján.”

4. §  A 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A kérelmezőnek első igényléskor 2013. december 31-éig csatolnia kell a hitelszerződés egy eredeti példányát, 

valamint igazolást arról, hogy nem áll fenn adótartozása.”

5. §  A 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 9.  §-ában a  „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe „Nemzetgazdasági 

Minisztérium” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 7/A. §-a.

2. A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet 

módosítása

7. §  A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 

99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.  § (1) E  rendelet alapján támogatás nyújtható birtok-összevonási célú termőföld megvásárlására. A  támogatás 

mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár húsz százaléka, de kérelmenként maximum hárommillió forint. 

A 2013. évben a 2013. december 5. és 31. között megkötött adásvételi szerződésekhez igényelhető támogatás.

(2) E  rendelet alapján támogatásban az  a  termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági 

termelőtevékenységgel foglalkozó magánszemély (a  továbbiakban: ügyfél) részesíthető, aki eleget tett 

a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba 

vételi kötelezettségének, vagy legkésőbb a  kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét 

az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.”

8. §  A 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E  rendelet melléklete alapján összeállított kérelmet a  2013. évben legkésőbb 2013. december 31-éig lehet 

a földművelésügyi igazgatósághoz benyújtani.”
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9. §  A 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás iránti kérelmeket a földművelésügyi igazgatóság az e célra biztosított pénzeszközök rendelkezésre 

állásától függően, a  kérelmek benyújtásának sorrendjében bírálja el. A  2013. évben benyújtott kérelmekről 

a földművelésügyi igazgatóság legkésőbb 2013. december 31-ig dönt.”

10. §  A 99/2007. (IX.19.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.  § A  támogatást a  Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és 

jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni és a  jogosulatlanul 

igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell vissza=zetni.”

3. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

11. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a  2014. évben elvégzett 

szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2013. évben elvégzett 

szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem =zetett jogos igények 

teljesíthetők.”

4. 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

12. §  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 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely]

„b) a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely,”

5. A jégeső-elhárító szervezetnek #zetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól 

szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

13. §  A jégeső-elhárító szervezetnek =zetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. 

(V. 8.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében az „ötvenmillió forint” szövegrész helyébe a „hatvanmillió forint” szöveg 

lép.

6. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 

Garancia Alapból #nanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 

megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

14. §  A zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 

=nanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. 

(III. 30.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] 1.  § 12.  pontja helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„12. támogatási időszak: a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program 2010–2014. közötti 

teljes időtartama;”

15. §  A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 12. § b) pontjában a „2012. és 2013. támogatási évek” szövegrész helyébe a „2012., 

2013. és 2014. támogatási évek” szöveg lép.
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7. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

16. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) 

VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  § A  kamattámogatás és a  kezességi díjtámogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01220191-

51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.”

17. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2.  § (8)  bekezdésében a  „2013. december 31.” szövegrész helyébe a  „2014. 

december 31.” szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés 

keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó 

támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

18. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 

a  növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) VM 

rendelet) 1. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„9. vis maior esemény: az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint 

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a  továbbiakban: 

vis maior rendelet) 2. §-a szerint meghatározott esemény.”

19. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A  tétel minimális mintamennyisége meglétének vizsgálatakor =gyelembe kell venni az  adott tételből 

felszaporítási céllal ideiglenesen kivett magok számát is.”

20. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az  MVH adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a  ki=zetési kérelemben igényelt tételek 

szerepelnek-e a Nemzeti Génbank Adatbázisban.”

21. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az  adminisztratív, vagy helyszíni ellenőrzés során talált tételek száma az  adott évben benyújtott ki=zetési 

kérelemhez képest kevesebb, akkor az  adott évi támogatást a  tételszám-csökkenés százalékos nagyságának 

kétszeresével kell csökkenteni.”

22. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Ha a támogatási időszak alatt ugyanazon tételre egynél több alkalommal nem kerül sor támogatás ki=zetésre, 

mert a támogatásra jogosult

a) nem nyújt be az adott évre az adott tételre vonatkozóan ki=zetési kérelmet, vagy

b) a benyújtott ki=zetési kérelme az adott tételre vonatkozóan elutasításra kerül,

akkor az  adott tétel támogatási jogosultsága megszűnik, és az  adott tételre már igénybe vett teljes támogatási 

összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell =zetnie.”

23. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„18. § (1) Az MVH mentesíti a támogatásra jogosultat a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján 

az MVH által elismert vis maior esemény következtében kipusztult tételeknek

a) az adott gazdálkodási évre, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére

vonatkozó fenntartási kötelezettsége alól.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint jár el az MVH, ha a támogatásra jogosult eleget tesz a 9. §-ban foglalt pótlási 

kötelezettségének. Ebben az  esetben a  kipusztult tételekre az  adott évben járó támogatási összeg teljes összege 

ki=zetésre kerül.
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(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerint jár el az  MVH, ha a  támogatásra jogosult a  9.  §-ban foglalt pótlási 

kötelezettségének

a) a  vis maior rendelet szerint bejelentett, és a  bejelentés alapján az  MVH által elismert vis maior esemény 

következtében nem tesz eleget, vagy

b) a kipusztulás évében, vagy a kipusztulást követő évben eleget tesz, de a kipusztulást követő évben a vis maior 

rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján az MVH által elismert vis maior esemény következtében újból 

kipusztul a tétel.

(4) A  (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kipusztult tételekre a  támogatási időszak fennmaradó részére 

támogatás nem adható, de a kipusztult tételekre korábban ki=zetett támogatás összegét nem kell vissza=zetni.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az MVH a kipusztult tételeket a vis maior esemény bekövetkeztének 

naptári évétől kizárja a  támogatott tételek közül, továbbá az  ügyfél nem jogosult az  adott évi támogatásra, 

ugyanakkor az érintett tételek szankció alapját nem képezhetik.”

24. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki.

„21.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) 

VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 1. § 9. pontját, 14. § (3) bekezdését, 

16.  § (7)  bekezdését, valamint a  17.  §-át a  130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell.”

25. §  Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet

a) 6. § (6) bekezdésében az „az NÉBIH-től” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-től”, valamint a „támogatásra jogosult 

lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) 

megyei kirendeltségéhez” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: 

MVH) Közvetlen Támogatások Igazgatóságához”,

b) 9.  § (1)  bekezdésében az „a támogatásra jogosultnak a  székhelye vagy a  lakóhelye szerint illetékes MVH 

megyei kirendeltségére” szövegrész helyébe az „az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához”,

c) 10. § (1) bekezdésében az „a támogatásra jogosult a székhelye vagy a lakóhelye szerint illetékes MVH megyei 

kirendeltségére” szövegrész helyébe az „az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához”,

d) 13.  § (2)  bekezdésében az „a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei 

kirendeltségéhez” szövegrész helyébe az „az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához”,

e) 13.  § (3)  bekezdésében az „az NÉBIH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”, valamint az „Az NÉBIH” szövegrész 

helyébe az „A NÉBIH”

szöveg lép.

9. A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

26. §  A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.) 

VM rendelet] 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  LEADER HACS a  HVS-ben rendelkezésre álló, az  ÚMVP IV. intézkedés csoportjának megvalósítására allokált 

fejlesztési forrás legalább 45%-át a  LEADER tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani, ha arra 

a benyújtott pályázatok forrásigénye alapján lehetőség van.”

27. §  Az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

„16.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) 

VM  rendelettel [a  továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 6.  § (4)  bekezdését a  130/2013. 

(XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus 

jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 

módosítása

28. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán 

nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § E rendelet alapján 2014-től támogatás nem igényelhető.”
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11. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló  

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

29. §  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) 

VM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  (2) bekezdésben foglalt mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2012-ben legfeljebb 9,33 millió eurónak, 

2013-ban legfeljebb 10,67 millió eurónak, 2014-ben 10,67 millió eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.”

12. A kárenyhítési hozzájárulás meg#zetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

30. §  A kárenyhítési hozzájárulás meg=zetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a  mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatásra 

vonatkozó kérelmében az  adott mezőgazdasági káresemény által előidézett hozamcsökkenés nem vehető 

=gyelembe.

(5) Az agrárkár-megállapító szerv – az (1) bekezdésben meghatározott kárbejelentést követően – a mezőgazdasági 

káresemény bekövetkezését és a  hozamcsökkenés tényét az  adott mezőgazdasági káresemény és a  károsodással 

érintett terület, valamint a  károsodással érintett területen található növénykultúrák vonatkozásában az  Mkk.  tv. 

14.  § (3)–(4)  bekezdésében foglaltak alapján becsléssel állapítja meg azzal, hogy az  Országos Meteorológiai 

Szolgálat (a  továbbiakban: OMSZ) által az  internetes honlapján közzétett tájékoztatást, valamint, az  Országos 

Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF), és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által 

kiállított igazolásokat is =gyelembe veszi. A  mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének ténye és a  tárgyévi 

hozamcsökkenés mértéke az  agrárkár-megállapító szerv, vagy az  agrárkár-megállapító szerv által megkeresett 

falugazdász közreműködésével lefolytatott helyszíni ellenőrzés során kerül megállapításra.

(6) Az  (5)  bekezdés szerinti, az  OMSZ által közzétett tájékoztatás az  Mkk. tv. 14.  § (4)  bekezdése szerinti 

tájékoztatásnak felel meg.”

13. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból #nanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 

kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

31. §  A húsmarha és a  juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 

Garancia Alapból =nanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 

megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a  továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1.  § 20.  pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„20. Támogatási időszak: 2012. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszak;”

32. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles

b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási 

program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:]

„ba) a  referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2012-ben 2016 munkaóra, 2013-ban 2008 munkaóra, 2014-ben 2024 

munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása;”

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a #atal erdők állományneveléséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

33. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  =atal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésében a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” 

szöveg lép.
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15. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 

szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

34. §  A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. 

(VII.  10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 4.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

„(2) A  támogatás a Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Nemzeti támogatások alcím, 

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport előirányzat terhére, a  10032000-01220191-51200002 

számú =zetési számláról kerül biztosításra.”

35. §  A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2013. évtől e rendelet alapján odaítélhető összes támogatás költségvetési felső határa évente 240 millió forint, 

ide nem értve a 11. § szerinti egyszeri kompenzációs támogatás összegét.”

36. §  A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11.  § (1) Egyösszegű, egyszeri általános de minimis támogatásnak minősülő kompenzációban részesül a  2012-es 

támogatási év vonatkozásában az az ügyfél:

a) aki a  2012-es támogatási év vonatkozásában rendelkezik az  MVH e  rendelet alapján kiadott támogatási 

kérelemnek helyt adó határozatával, és

b) akinek a  szárított takarmányt előállító üzemében a  2012-ben szárított takarmány előállítás céljára felhasznált 

fűtőanyag átlagos fűtőértéke az  MVH által a  2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési 

jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján meghaladta a  földgáz esetében a  38 MJ/Nm3-t vagy PB gáz esetében 

a 42 MJ/kg-ot.

(2) A kompenzáció mértékét az MVH állapítja meg oly módon, hogy a 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség 

alapján a  4.  § (4)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően megállapítható, a  4.  § (5)  bekezdése szerinti arányos 

visszaosztás során az  MVH által 2012. évben alkalmazott 0,899-es szorzóval számított támogatási összeget 

a  2012-ben az  MVH által kiadott támogatási határozatban megállapított támogatási összeggel csökkenti. 

A  2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség megállapításakor az  MVH az  általa a  2012. támogatási év 

vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített átlagos fűtőértéket és felhasznált 

tüzelőanyag mennyiséget veszi alapul.

(3) Az MVH saját hatáskörben határozatot hoz a kompenzációs támogatás odaítéléséről, valamint annak mértékéről, 

és legkésőbb 2014. március 1-jéig intézkedik annak ki=zetéséről.

(4) A kompenzációs támogatás a 4. § (2) bekezdésben meghatározott =zetési számla terhére kerül teljesítésre.

(5) Az  MVH a  kompenzációs támogatási összeg euróra történő átszámításakor a  2014. január 1-jén érvényes, 

a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró/forint árfolyamot 

alkalmazza.”

37. §  A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. 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

38. §  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] 3. §-a a következő 

(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés c)–i) pontjaiban felsorolt tevékenységek vonatkozásában az ügyfelet – a Vhr. 23. § (1) bekezdés 

b) pontjától eltérően – nem terheli üzemeltetési kötelezettség.”

39. §  A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.”
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40. §  A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

„18.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) 

VM  rendelettel [a  továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 3.  § (6)  bekezdését és 5.  § 

(9) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

17. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén 

nyújtandó támogatási előleg#zetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítása

41. §  Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási 

előleg=zetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 24–27. ponttal egészül ki:

[Az MVH a  3.  §-ban foglaltakra *gyelemmel az  ügyfél kérelmére, kizárólag beruházási jellegű fejlesztések 

megvalósításához az alábbi jogcímek esetén *zet támogatási előleget:]

„24. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási 

jogcím;

25. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) 

VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

26. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) 

VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

27. 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 alapján meghirdetett támogatási jogcím.”

18. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló  

120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

42. §  Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) 

VM rendelet [a továbbiakban: 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  kamattámogatás és a  költségátalány forrása a  Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01220191-51200002 

számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.”

43. §  A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

a) 1. § 4. pontjában a „2014. január 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. január 31-ig” szöveg,

b) 3. §-ában a „2013. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-ig”

szöveg lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 

módosítása

44. §  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] 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés c)–i) pontjaiban felsorolt tevékenységek vonatkozásában az ügyfelet – a Vhr. 23. § (1) bekezdés 

b) pontjától eltérően – nem terheli üzemeltetési kötelezettség.”

45. §  A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 5. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.”

46. §  A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

„19.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) 

VM  rendelettel [a  továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 3.  § (5)  bekezdését és 5.  § 

(8) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”



85845

20. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról 

szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

47. §  A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. 

(VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe 

a következő rendelkezés lép:

[Az (1)  bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében vissza nem térítendő támogatás nyújtható azon 

mezőgazdasági termékek feldolgozását végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: ügyfél) részére, amely

a) tevékenységei között szerepel a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: 

TEÁOR) alapján:]

„aa) a  (4)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti igénylés esetén a  TEÁOR‘08.10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy 

TEÁOR’08.10.13 Hús, -barom=hús készítménygyártás tevékenység;”

48. §  A 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A  támogatás forrása a  Vidékfejlesztési Minisztérium A  sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 

támogatása, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2) A 2013. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 717 millió forint.”

49. §  A 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) 

VM  rendelettel [a  továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 2.  § (2)  bekezdés a)  pont 

aa) alpontját, valamint 3. § (1) és (2) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 

lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

50. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) 

VM rendelet 11. § (1) bekezdésében a „2013. december 20.” szövegrész helyébe a „2014. január 15.” szöveg lép.

22. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat meg#zetéséhez igénybe vehető 

csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

51. §  Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat meg=zetéséhez igénybe vehető csekély összegű  

(de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:

„(3) A kamattámogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások 

és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.”

23. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet módosítása

52. §  Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 13.  § d)  pontjában 

a „315” szövegrész helyébe a „460” szöveg lép.

24. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 11. §, a 13. §, a 17. §, a 29. §, valamint a 34–37. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelethez

„1. melléklet a 66/2012. (VII. 10.) VM rendelethez

A tárgyévben igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke a szárított takarmány 

előállítás céljára felhasznált hőenergia mennyiség alapján

A támogatási összeg megállapításának alapját a  szárított takarmányt előállító üzemek által a  szárítás során 

a tárgyévben felhasznált hőenergia mennyiség képezi.

A felhasznált hőenergia mennyiség alapján megállapított intervallumokat, valamint az ezekhez tartozó támogatási 

mértékeket és megállapítható maximális támogatási összegeket a következő táblázat tartalmazza:

A B C D

1

A felhasznált hőenergia 

mennyiség intervallumának 

felső értéke, MJ

A felhasznált hőenergia 

mennyiség intervallumának 

alsó értéke, MJ

A teljes támogatási összeg 

%-a

A támogatás maximális 

összege, euró

2 10 000 000 100% 66 666

3 9 999 999  8 000 000  80% 53 333

4 7 999 999  4 800 000  60% 40 000

5 4 799 999  1 920 000  40% 26 665

6 1 919 999    384 000  20% 13 332

7   383 999  10%  6 666

”


