
 szerződés tárgya aláírás dátuma

szerződés 

típusa

szerződés 

értéke szerződés hatálya szerződő partner

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.24

támogatási 

szerződés             500.000 hott 2013.08.31 Alföldkutatásért Alapítvány

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.09.04

támogatási 

szerződés          1.000.000 hott 2013.12.31 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.24

támogatási 

szerződés             400.000 hott 2013.10.31

Galamb- és Kisállattenyésztők Csorvási 

Egyesülete

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.21

támogatási 

szerződés          3.500.000 hott 2013.10.31 Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület

Állami feladatok megvalósítása az NKP 

megvalósításábanelőirányzat terhére adott 

támogatás 2013.09.10

támogatási 

szerződés             850.000 hott 2013.11.30 Kállósemjéni Polgárőr Egyesület

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.21

támogatási 

szerződés             500.000 hott 2013.09.30 Magyarországi Kádár Egyesület

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.09.06

támogatási 

szerződés          1.500.000 hott 2013.11.30 Nyír-Szatmárikum Alapítvány

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.23

támogatási 

szerződés             500.000 hott 2013.10.31 Orosháza Város és Körzete Méhészegyesület



Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.24

támogatási 

szerződés             720.000 hott 2013.11.30 Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

Állami feladatok megvalósítása az NKP 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.09.10

támogatási 

szerződés             150.000 hott 2013.08.31

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Oktatási 

Alapítvány

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása előirányzat terhére adott 

támogatás 2013.09.02

támogatási 

szerződés          1.500.000 hott 2014.01.15 Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.12

támogatási 

szerződés 150.000 hott 2013.12.31

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos 

Szövetség

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.12

támogatási 

szerződés 1.400.000 hott 2013.09.30 Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület

Állami feladatok megvalósítása az NKP 

megvalósításábanelőirányzat terhére adott 

támogatás 2013.08.21

támogatási 

szerződés 1.500.000 hott 2014.07.31 GATE Zöld Klub

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.07.30

támogatási 

szerződés 500.000 hott 2013.09.30 Magyar Ebtenyésztő Szervezetek Szövetsége

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.07.24

támogatási 

szerződés 1.500.000 hott 2013.09.30 Nagykálló Kolping Család Egyesület

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.24

támogatási 

szerződés 3.000.000 hott 2013.09.30 Örökségem az Örökséged Egyesület



Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.12

támogatási 

szerződés 3.000.000 hott 2014.01.31 Szent Erzsébet Segítő Kezek Kh. Egyesület

Állami feladatok átvállalása az agrár- és 

vidékfejlesztési programok 

megvalósításában előirányzat terhére 

adott támogatás 2013.08.13

támogatási 

szerződés 1.500.000 hott 2014.03.31 Tata és Környéke Gasztronómiai Egyesület

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása című előirányzat terhére adott 

támogatás 2014.08.27

támogatási 

szerződés 1.000.000 hott 2014.02.28 Agrár Média Egyesület

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása című előirányzat terhére adott 

támogatás 2013.08.15

támogatási 

szerződés 2.300.000 hott 2013.03.15 Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása című előirányzat terhére adott 

támogatás 2013.08.15

támogatási 

szerződés 1.000.000 hott 2013.12.31 Honline Kulturális Magazin

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása című előirányzat terhére adott 

támogatás 2013.07.30

támogatási 

szerződés 3.000.000 hott 2014.01.15 Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása című előirányzat terhére adott 

támogatás 2013.08.23

támogatási 

szerződés 2 500 000 hott 2014.03.31

Pro Agriculture Carpatica Kárpátaljai Megyei 

Jótékonysági Alapítvány

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 

támogatása című előirányzat terhére adott 

támogatás 2013.08.15

támogatási 

szerződés 2 700 000 hott 2014.03.31 Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 5 590 000 hott 2014.07.31

KIM, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal



A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 3 050 000 hott 2014.07.31

KIM, Baranya Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 295 000 hott 2014.07.31

KIM, Békés Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 2 030 000 hott 2014.07.31

KIM, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 725 000 hott 2014.07.31

KIM, Csongrád Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 3 430 000 hott 2014.07.31

KIM, Fejér Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 5 425 000 hott 2014.07.31

KIM, Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 250 000 hott 2014.07.31

KIM, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 846 000 hott 2014.07.31

KIM

Heves Megyei Kormányhivatal



A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 750 000 hott 2014.07.31

KIM, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 2 050 000 hott 2014.07.31

KIM, Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 375 000 hott 2014.07.31

KIM

Nógrád Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 4 260 000 hott 2014.07.31

KIM, Pest Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 5 790 000 hott 2014.07.31

KIM, Somogy Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 4 060 000 hott 2014.07.31

KIM, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 610 000 hott 2014.07.31

KIM, Tolna Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 824 000 hott 2014.07.31

KIM, Vas Megyei Kormányhivatal



A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés 1 220 000 hott 2014.07.31

KIM, Zala Megyei Kormányhivatal

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

által ellátott parlagfű elleni közérdekű 

védekezéshez szükséges forrás biztosítása 

(I. ütem) 2013.09.24

Támogatási 

szerződés (I. 

ütem) 520 000 hott 2014.07.31

KIM, Veszprém Megyei Kormányhivatal


