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A Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának Serkentési Programja 2021-2024 (a
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II.
Az 1. fejezetben az 1.1. pont első bekezdése a „meglévő modernizálását“-szövegrész után
vesszővel, valamint „a mezőgazdaság és a helyi mezőgazdasági termékek, illetve élelmiszerek
kínálatának ösztönzése a programterületen” szöveggel egészül ki.
A negyedik bekezdésben a 3. pont végén a pont helyébe vessző kerül és a bekezdés új, 4.
ponttal egészül ki, amely a következőképpen szól:
„4. A MEZŐGAZDASÁG ÖSZTÖNZÉSE A PROGRAMTERÜLETEN.”
Az 1.2 pont második bekezdése a „tájékoztatási” szó után vesszővel és „mezőgazdasági”
kifejezéssel egészül ki.

III.
A 2. fejezet 2.1.1. pont első bekezdésében a „három” szó helyett a „négy” szerepel.
A 2.4. pont első bekezdése a negyedik mondat után a következő szöveggel egészül ki: „A
programba bevontuk a mezőgazdaság ösztönzését a programterületen is, amivel elő
szeretnénk mozdítani a termelők összekapcsolását a nagyobb hatékonyság elérése és a kínálat
minőségének javítása érdekében a programterületen. A mezőgazdaság fontos gazdasági
ágazat, amely aktív módon hozzájárul a vidék és a vidéki lakosság számának megőrzéséhez.“.
A második bekezdésben a 3. pont végén a pont helyébe vessző kerül és a bekezdés új, 4.
ponttal egészül ki, amely a következőképpen szól:
„4. A MEZŐGAZDASÁG ÖSZTÖNZÉSE A PROGRAMTERÜLETEN.”

Az 5. táblázat vége a következő szöveggel egészül ki:
(R) a létrehozott mintagazdaságok
száma
„A MEZŐGAZDASÁG
(R) a megvalósult esemény száma
ÖSZTÖNZÉSE A
PROGRAMTERÜLETEN”
(R) a létrehozott online felület száma
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IV.
A 3. fejezet első bekezdésében a bevezető mondatban szereplő „három“-szó helyébe a „négy“
szó kerül. A 3. pont végén a pont helyébe vessző kerül és a bekezdés új, 4. ponttal egészül ki,
amely a következőképpen szól:
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„4. A MEZŐGAZDASÁG ÖSZTÖNZÉSE A PROGRAMTERÜLETEN.”

A második bekezdés a következőképpen módosul:
„A felsorolt intézkedések számos terület összefüggő egységét alkotják, amelyekkel elsősorban
az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott terület gazdasági fejlődését kívánjuk segíteni.
Az intézkedések többsége hasonló tartalommal már A magyar nemzeti közösség gazdasági
alapjának serkentési programja 2017–2020 keretében is végrehajtásra került. Jelen
programban a felsorolt intézkedések megvalósítása során a már végrehajtott tevékenységeket
fogjuk továbbfejleszteni, beleértve a helyi jellegű mezőgazdaság ösztönzését a
programterületen. Az említett tevékenységek ellenőrzését az MGRT szerződés-gondoka végzi
minden egyes kérelem kifizetése előtt, a jelen program 4. intézkedésének végrehajtása
esetében pedig az ellenőrzést a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Piacok és
Vidékfejlesztési Ügynöksége (a továbbiakban: ARSKTRP) végzi.”
A 3.3. pont után új, 3.4. pont kerül, amelynek szövege az alábbi:
„3.4 4. intézkedés: A MEZŐGAZDASÁG ÖSZTÖNZÉSE A PROGRAMTERÜLETEN
Az intézkedés két, egymással összefüggő részintézkedésből áll, éspedig a 4.1. részintézkedés:
mintagazdaság létesítése és működtetése a mezőgazdaság ösztönzése érdekében a
programterületen és a 4.2. részintézkedés: A mezőgazdaság és a programterületről származó
mezőgazdasági termékek fejlesztésének ösztönzése, amelyek helyi jellegűek. A magyar
nemzetiségű lakosság által lakott programterület síksági és dombvidéki földrajzi jellemzőkkel
rendelkezik és kifejezetten agrárjellegű. Lendva és Dobronak tipikus síkvidéki községek a
használatban lévő mezőgazdasági területek nagy arányával. Moravske Toplice, Hodos és
Šalovci községek dombosabbak és nagyobb az erdős területek aránya. Ezen természeti
adottságok ellenére az említett öt község programterületén a parasztgazdaságok száma
folyamatosan csökken. A Muravidék kétnyelvű területének 20.000 lakosa van, akik a helyi
élelmiszerek potenciális fogyasztói. Szintén nagy élelmiszerfogyasztók közé tartoznak a
közintézetek és az idegenforgalmi szolgáltatók. A mezőgazdaságnak az említett
programterületen való ösztönzésével elő kívánjuk mozdítani a helyi mezőgazdasági termékek
termesztését és feldolgozását, valamint ezáltal bővíteni a helyi termelők mezőgazdasági
termékeinek kínálatát és ezek iránti keresletet.
Mezőgazdasági terméknek minősül az utoljára a Bizottság 2020. december 8-i (EU) 2020/2008,
a 702/2014/EU, a 717/2014/EU és az 1388/2014/EU rendeletének az alkalmazási időszak és
egyéb releváns kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló rendeletével módosított
(EU Hivatalos Lapja L 414. sz., 2020. 12. 9., 15. old.) a Bizottság 2014. június 25-i,
702/2014/EU sz., az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben
nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló rendelet (EU Hivatalos Lapja L 193 sz., 2014. 7. 1., 1. old.) (a
továbbiakban: a Bizottság 702/2014/EU rendelete) 2. cikkében meghatározott mezőgazdasági
termék.
A mezőgazdaság ösztönzésével javítani kívánjuk a mezőgazdasági termelők jövedelmi
helyzetét, a parasztgazdaságok versenyképességét és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást. A helyben termelt élelmiszerek előállításával közvetett módon az egészségügyi
helyzetre is szeretnénk hatni, hiszen a Muravidék lakosságának egészségi állapota rosszabb a
szlovén átlagnál. Magasabb az elhalálozás, több a krónikus betegség és a rákos
megbetegedés. Fontos, hogy az óvodákban és az iskolákban népszerűsítsük a helyi
termékeket tartalmazó egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozást. Az ilyen jellegű
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promócióval hozzájárulhatunk a tudatosság növeléséhez és a tájékoztatáshoz arról, milyen
jelentőséggel bírnak a helyi élelmiszertermelők a vidékfejlesztés, a helyi gazdaság és a
környezet vonatkozásában. A mezőgazdaság fejlesztésére a programterületen számos
lehetőség kínálkozik, hiszen a közintézetek és a vendéglátóipari szolgáltatók részéről egyre
nagyobb a helyi mezőgazdasági termékek iránti kereslet. A programterület mezőgazdasága
számos nehézséggel küzd, főleg a lakosság elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a vállalkozói
kezdeményezés hiánya, a termelők szervezetlensége és a kisméretű parasztgazdaságok miatt.
A programterület mezőgazdaságának ösztönzése érdekében elengedhetetlen a jó gyakorlatok
mechanizmusainak bevezetése, amelyek serkentik a térség mezőgazdaságának fejlődését. A
programterületen működő Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a
továbbiakban: MMÖNK) nem rendelkezik a gazdasági bázis megteremtésére (pl.
ingatlanvásárlás és -felújítás) fordítható pénzügyi forrással. A negyedik intézkedés
részintézkedései keretében külön figyelmet fordítunk a mintagazdaság létesítésére, valamint a
különböző mezőgazdasági gyakorlatok és a mezőgazdaságban rejlő sikeres lehetőségek
bemutatását szolgáló programok, műhelymunkák, vásárok, kiállítások és képzések
szervezésére és megvalósítására. A mintagazdaságba történő beruházások vagy beruházási
szakaszok célja a mintagazdaság és egyéb, az MMÖNK tulajdonában, illetve kezelésében lévő
létesítmények zavartalan működéséhez szükséges megfelelő helyiségek biztosítása az
ellenálló- és versenyképes mezőgazdaság ösztönzése érdekében. A mintagazdaság teljes
mértékben nonprofit tevékenységet folytat, célja a mezőgazdaság serkentése a
programterületen. A mintagazdaság látogatható lesz.
4.1. részintézkedés: Mintagazdaság létesítése és működtetése a mezőgazdaság
ösztönzése érdekében a programterületen
Célkitűzések
4.1 részintézkedés
A mintagazdaság létesítésének és működtetésének célja a mezőgazdasági és
élelmiszeripari tevékenység fejlesztésének nonprofit támogatása a Muravidék
nemzetiségileg vegyesen lakott területén, amely egyaránt elérhető lesz a Szlovén
Köztársaság valamennyi polgára és más látogatók számára a jó gyakorlatok, a
gazdálkodás és az összekapcsolódás innovatív megközelítéseinek stb. bemutatása
érdekében. A „mintagazdaságban” megszervezésre kerülnek különböző fejlesztési,
kutatási, oktatási és egyéb nonprofit tevékenységek a mezőgazdasági termelés területén,
amelyek célja az ellenálló- és versenyképes mezőgazdaság fejlődésének előmozdítása a
programterületen. Úgyszintén hozzájárulnak a programterületen élő magyarság nemzeti
identitásának megőrzéséhez, valamint fontos szerepet játszanak a térség
mezőgazdaságának fejlődésében. A mintagazdaság célja többek között a tudásátadás
biztosítása a termelés, a tenyésztés és a feldolgozás területén; a körforgásos gazdasággal
foglalkozó mezőgazdasági termelők és a fenntartható fejlődés integrálása a nemzetiségileg
vegyes területen. A célkitűzés az, hogy a mintagazdaság a térség mezőgazdaságában
meglévő jó gyakorlatok érintkezési pontjává váljon és minden szükséges információt,
ismeretet, ajánlást és egyéb, a mezőgazdaság fejlesztésének serkentéséhez szükséges
nonprofit szolgáltatást nyújtson.
A 4.1. részintézkedés alapvető célja: „A mintagazdaság létesítése és működtetése a
mezőgazdaság ösztönzése érdekében a programterületen” egy nonprofit mintagazdaság
létesítését jelenti, amely a mezőgazdaság fejlesztésének serkentését szolgálja a
nemzetiségileg vegyesen lakott terület lakosságának megtartása céljából.
További célok:
a mezőgazdasági termelők ösztönzése az aktívabb részvételre a mintagazdaság
fejlesztésében és a termelési, feldolgozási és körforgásos gazdasági modellek
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alkalmazására saját termelésük vagy feldolgozási tevékenységük során a
programterületen;
a közintézmények és egyéb vendéglátói szolgáltatók ösztönzése a helyi termék-, illetve
élelmiszerbeszerzési modellek alkalmazására;
termelési, feldolgozási és körforgásos gazdasági modellek kialakítása, figyelembe véve
a modern mezőgazdasági trendeket, innovatív megközelítéseket és a programterület
természeti adottságait;
információs központ és a mezőgazdaság területén működő fejlesztési-kutatási egység
kialakítása a mintagazdaságban;

Az eszközöket a következőkre tervezzük felhasználni:
a mintagazdaság részét képező ingatlanok – parasztgazdaság, mezőgazdasági
földterületek, melléképületek (gazdasági épületek, üvegházak és egyéb melléképületek)
megvásárlására és felújítására;
a szükséges infrastruktúra kiépítésére;
a földterületeken és az épületeken végzett sürgős karbantartási munkálatok költségeire;
külső és belső berendezések beszerzésére; az információs központ és a
mezőgazdaság területén működő fejlesztési-kutatási egység kialakításának költségeire;
a jelen részintézkedés szerinti tevékenységek végrehajtásához szükséges
dokumentáció elkészítésének költségeire;
a helyiségek felszerelésének költségeire;
anyagi és közvetett költségekre;
a munkaerőköltség fedezésére.
A támogatás intenzitása és finanszírozás: A 4.1. részintézkedés szerinti támogatás
intenzitása az elszámolható költségek 100 százalékára korlátozódik mindaddig, amíg a célja
nem a piaci verseny megteremtése és nem minősül Az állami támogatások ellenőrzéséről szóló
törvény szerinti állami támogatásnak. A 4.1. részintézkedés szerinti támogatás pénzeszközeit
az MKGP (Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium) költségvetése biztosítja.
Megvalósítási mód:
A jelen részintézkedés keretében végrehajtott tevékenységeket az MMÖNK hajtja végre. A
támogatás odaítélése a Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium (a továbbiakban:
MKGP), az ARSKTRP és az MMÖNK között létrejött háromoldalú szerződés alapján történik,
amelyben részletesebben meghatározásra kerülnek a részintézkedéshez kapcsolódó jogok és
kötelezettségek, feladatok, határidők, szankciók és pénzügyi források. Az MMÖNK egy
részletes, szakaszokra, illetve évekre bontott beruházási projektet (a továbbiakban: beruházási
projekt) készít, beleértve a tervezett kifizetési dinamikát, amely jelen szerződés szerves részét
képezi. Azon feladatok esetében, amelyeket az MMÖNK nem tud elvégezni, külső kivitelezőt
alkalmaz. A kivitelező kiválasztásánál figyelembe kell vennie a Közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezéseit, valamint az átláthatóság, a nyitottság és a megkülönböztetésmentesség elvét.
A jelen program előző bekezdésével összhangban kiválasztott szolgáltatók által elvégzett
szolgáltatások a beérkezett számlák alapján kerülnek kifizetésre. A számlákhoz mellékelni kell:
a szerződésnek vagy a megrendelő igényeinek megfelelően elvégzett tevékenység
igazolásait és
egyéb, a közbeszerzésben meghatározott igazolásokat.
A szerződéssel összhangban az ARSKTRP a kifizetést az MMÖNK kérelme alapján a
tevékenységek megvalósítását követően teljesíti. A kérelemhez mellékelni kell:
valamennyi szükséges számlát és kifizetési igazolást, valamint a 4.1.
részintézkedésben említett tevékenységek és feladatok elvégzésének igazolását
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tartalmazó jelentéseket, amelyeknek összhangban kell lenniük a beruházási projekttel,
az aláírt szerződéssel és a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokkal;
egyéb, a szerződésben meghatározott igazolást.

Állami támogatási rendszer:
A 4.1. részintézkedés pénzeszközeinek nem a piaci verseny alakítása a célja és nem Az állami
támogatások ellenőrzéséről szóló törvény szerinti állami támogatásnak minősülnek. Az
intézkedés célja egy nonprofit mintagazdaság működéséhez szükséges feltételek
megteremtése, amely a mezőgazdaság fejlesztésének serkentését szolgálja ezen a
programterületen. A mintagazdaság az MMÖNK – amely az említett eszközök
kedvezményezettje – tulajdonát fogja képezni. A programterület mezőgazdaságának
népszerűsítése érdekében a mintagazdaság tevékenységei elérhetők és ingyenesek lesznek
mindenki számára. A mintagazdaság nyitva áll a látogatók számára is, és gazdasági
tevékenységet nem folytat.
Amennyiben a mintagazdaságban kereskedelmi tevékenységet folytatnának, külön számvitel
szükséges, és ezen beruházások esetében az új intézkedés keretében megfelelő állami
támogatási rendszert kell bejelenteni.

4.2. részintézkedés: A mezőgazdaság és a programterületről származó mezőgazdasági
termékek fejlesztésének ösztönzése
Célkitűzések:
A 4.2. részintézkedés célkitűzése az ellenálló- és versenyképes mezőgazdaság előmozdítása a
programterületen
piacok,
vásárok,
kóstolók,
rendezvények,
illetve
kiállítások
megszervezésének ösztönzésével, amelyeknek célja felhívni a figyelmet a mezőgazdasági
termékekre, a minőségi élelmiszerekre, a termelési és feldolgozási módszerekre, a körforgásos
mezőgazdasággal kapcsolatos jó gyakorlatok átadására, a minőségi rendszerekre, a
veszteségek és az élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentésére, valamint a
mezőgazdaságnak a vidékfejlesztésre és a minőségi táplálkozásra gyakorolt jelentőségére a
programterületen. A 4.2. részintézkedés további célja egy egységes, grafikai arculattal ellátott
online felület létrehozása, amely általános információkkal szolgál a magyar nemzetiségi
közösség által lakott területről származó mezőgazdasági termékekről és a mintagazdaság által
megvalósított jó gyakorlatokról.
A 4.2. részintézkedés alapvető célja a mezőgazdaság fejlesztésének ösztönzésével felhívni a
mezőgazdasági termelők és a tágabb nyilvánosság figyelmét a mezőgazdasági termelésnek a
vidék és a magyar nemzetiségi közösség által lakott terület fejlődésére gyakorolt fontosságára,
valamint a magyar nemzetiségi közösség által lakott programterületen kínálkozó fejlesztési
lehetőségekre a mezőgazdaság terén.
További célok:
- a mezőgazdasági termelők tájékoztatása és ösztönzése az együttműködésre és a jó
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazására;
- a mezőgazdasági termelők ösztönzése a szervezett eseményeken való aktívabb
részvételre;
- a mezőgazdasági termelők ösztönzése a létrehozott online felületen való aktív
bemutatkozásra;
- a mezőgazdasági termelők bevonása a minőségi rendszerekbe (ökológiai rendszer, IK,
ZOP, ZTP, ZGO);
minél több mezőgazdasági termelő képzése a termelői csoportokba való
bekapcsolásról és a közös értékesítés módszereiről;
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minél több mezőgazdasági termelő tájékoztatása a programterületen fennálló
keresleten és tendenciákon alapuló állandó kínálat biztosításának módszereiről;
minél több mezőgazdasági termelő tájékoztatása a tárolás, raktározás módszereiről és
jelentőségéről, valamint a mezőgazdasági termékek egyéb felhasználásának
lehetőségeiről.

Állami támogatási rendszer:
A 4.2. részintézkedés a Bizottság 702/2014/EU sz. rendeletével összhangban kerül
végrehajtásra.
Kizárt felhasználási területek:
A 4.2. részintézkedés szerinti támogatásban nem részesülhetnek:
- az Európai Bizottság korábbi, a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozata alapján kiállított, ki nem egyenlített
visszafizetési felszólítás címzettje;
- a Bizottság 702/2014/EU sz. rendelete 2. cikkének 14. pontjában meghatározott,
nehézségekkel küzdő vállalatok.
A 4.2. részintézkedés szerinti támogatás:
- nem használható fel a harmadik országba vagy az Európai Unió tagállamaiba irányuló
exporttevékenységekhez nyújtott támogatásokra, éspedig abban az esetben, ha a
támogatás közvetlenül az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat
létrehozásához és működtetéséhez vagy egyéb, az exporttevékenységekkel
kapcsolatos folyó költségekre vonatkozik; az importáruval szemben a hazai áru
elsőbbségi alkalmazásától függő támogatásra;
- nem használható fel a hozzáadottérték-adó fedezésére, kivéve, ha a hozzáadottértékadót szabályozó előírások alapján az nem igényelhető vissza.
Az eszközöket a következőkre tervezzük felhasználni:
a rendezvényre alkalmas helyiségek bérleti díjának fedezésére;
standok bérlésével, felállításával és kiállítással kapcsolatos költségekre;
vásárokon, kiállításokon, versenyeken való részvétel költségeire;
utazási és állatszállítási költségekre;
az eseményeket meghirdető kiadványok és weboldalak költségeire;
jelképes díjakra 1.000 euró értékig nyereményenként és nyertesenként;
a nyomtatott és elektronikus kiadványok, weboldalak, valamint az elektronikus
médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő, egy adott régió kedvezményezettjeire
vagy mezőgazdasági termék termelőire vonatkozó tényszerű információk bemutatására
szolgáló reklámok költségeire. A tájékoztatásnak semlegesnek kell lennie, és a
publikációban való bemutatásra a kedvezményezetteknek egyenlő esélyt kell
biztosítani. A kiadványok nem tartalmazhatnak egy adott vállalkozásra, márkanévre
vagy származási helyre vonatkozó információkat;
az Európai Unió más tagállamaiból és harmadik országokból származó mezőgazdasági
termékekre alkalmazható minőségrendszerekre és a generikus mezőgazdasági
termékekre, valamint azok tápértékére és javasolt felhasználására vonatkozó
tudományos ismeretek és tényszerű információk továbbításának költségeire;
a szakmai ismeretszerzési, tudásátadási és tájékoztatási tevékenységek költségeire;
az oktatás, képzés és tájékoztatás, valamint műhelymunkák és bemutató
tevékenységek megvalósításának költségeire;
a résztvevők utazási, szállás- és a napidíjánakk költségeire;
A beruházással kapcsolatos bemutató tevékenységek esetében a támogatás a
következőket fedi:
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az ingatlanok építését, vásárlását, beleértve a bérlést, illetve a javítását, ami
nem haladja meg az érintett tevékenység elszámolható költségeinek 10
százalékát;
gépek és berendezések vásárlását vagy bérlését az eszköz piaci értékéig;
a jelen albekezdés első és második pontjában felsorolt költségekkel
kapcsolatos általános költségeket, mint például az építészek, mérnökök és
tanácsadók díjai, a környezeti és gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos
tanácsadói szolgáltatások díjai, beleértve a megvalósíthatósági tanulmányok
költségeit; a megvalósíthatósági tanulmányok elszámolható költségnek
számítanak abban az esetben is, ha eredményeik alapján jelen albekezdés
első és második pontja keretében semmilyen költség sem merült fel;
számítógépes szoftverek beszerzése vagy fejlesztése, valamint szabadalmak,
engedélyek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése:
 éspedig a demonstrációs projekthez való felhasználásuk mértékéig és
a demonstrációs projekt időtartamára.

Az előző bekezdés tizenkettedik albekezdése szerinti költségek csak a demonstrációs
projekthez való felhasználásuk mértékéig és a demonstrációs projekt időtartamára
számolhatók el. A tizenkettedik albekezdés szerinti elszámolható költségek közé csak a
projekt időtartamának megfelelő és az általánosan elfogadott számviteli elvek alapján
kiszámított értékcsökkenési költségek tartoznak.

A támogatás intenzitása és a finanszírozás: A 4.2. részintézkedés szerinti támogatás
intenzitása az elszámolható költségek 100 százalékára vonatkozik. A 4.2. részintézkedés
szerinti támogatás pénzeszközeit az MKGP költségvetése biztosítja.
A 4.2. részintézkedés szerinti támogatás kedvezményezettjei a 702/2014/EU sz. rendelet 2.
cikkének 2. bekezdésében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő, a
mezőgazdasági üzemek nyilvántartásában szereplő és az elsődleges mezőgazdasági
termeléssel, feldolgozással és mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó
mezőgazdasági üzemek.
A támogatás módja
Az előző bekezdés szerinti kedvezményezettek a támogatást természetben, támogatott
szolgáltatásként kapják, valamint a közvetlen kifizetések esetében nem a kedvezményezettnek,
hanem a támogatott szolgáltatások kivitelezőinek biztosítaniuk kell, hogy megfelelő kapacitással
rendelkeznek az érintett feladatok elvégzéséhez képzett személyzet, valamint annak
rendszeres képzése formájában.
Az objektíven meghatározott feltételek alapján a 4.2. részintézkedés keretében nyújtott
támogatás a programterület valamennyi kedvezményezettje – vállalkozása számára elérhető,
amiről az MMÖNK nyilvánosan tájékoztatja őket.
Megvalósítási mód:
A jelen részintézkedés keretében végrehajtott tevékenységeket az MMÖNK hajtja végre. A
támogatás odaítélése az MKGP, az ARSKTRP és az MMÖNK között létrejött háromoldalú
szerződés alapján történik, amelyben részletesebben meghatározásra kerülnek a 4.2.
részintézkedéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, feladatok, határidők, szankciók és
pénzügyi források Az MMÖNK jelen részintézkedés valamennyi feladatát és tevékenységét
részletes féléves munkatervi program alapján végzi el, amelyben a feladatok meghatározása,
valamint pénzügyi és időbeli értékelése szerepel, és amelyet az MKGP és az ARSKTRP a
szerződésben meghatározott határidőn belül továbbít. Azon feladatok esetében, amelyeket az
MMÖNK nem tud elvégezni, például események, promóciós tevékenységek, tervezés,
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nyomtatás stb., külső kivitelezőt alkalmaz. A kivitelező kiválasztásánál figyelembe kell vennie a
Közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit, valamint az átláthatóság, a nyitottság és a
megkülönböztetésmentesség elvét.
Az előző bekezdéssel összhangban kiválasztott szolgáltatók által elvégzett szolgáltatások a
beérkezett számlák alapján kerülnek kifizetésre. A számlákhoz mellékelni kell:
a szerződésnek vagy a megrendelő igényeinek megfelelően elvégzett tevékenység
igazolásait és
egyéb, a közbeszerzésben meghatározott igazolásokat.
A szerződéssel összhangban az ARSKTRP a kifizetést az MMÖNK kérelme alapján a
tevékenységek megvalósítását követően teljesíti. A jelen programmal, a szerződéssel, valamint
a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokkal összhangban a kérelemhez mellékelni
kell az elvégzett tevékenységekre vonatkozó valamennyi igazolást, az összes, a közbeszerzési
eljárások végrehajtásával kapcsolatos dokumentációt, a számlákat és a kifizetési igazolásokat.
A 4.2. részintézkedés végrehajtásának megkezdése
A 702/2014/EU sz. rendelet szerinti támogatási program végrehajtása az Európai Bizottságnak
az állami támogatásról szóló, a támogatás azonosítószámával ellátott összefoglaló tájékoztatás
kézhezvételéről szóló igazolásának kiadását követően kezdődhet meg.
Az MMÖNK saját honlapján közzéteszi az Európai Bizottság előző bekezdésben említett
igazolásának kézhezvételéről szóló értesítést.
A támogatás halmozása
A 4.2. részintézkedés szerinti állami támogatás egyidejűleg több program alapján vagy az ad
hoc támogatással együtt ítélhető meg, feltéve, hogy az azonos célú, illetve ismeretátadási és
tájékoztatási tevékenységre nyújtott állami támogatás teljes összege nem haladja meg a
támogatás 702/2014/EU sz. rendelet 21. cikkében meghatározott maximális intenzitását vagy
összegét, illetve a mezőgazdasági termékekre irányuló ösztönző intézkedések esetében nem
haladja meg a támogatás a 702/2014/EU sz. rendelet 24. cikkében meghatározott maximális
intenzitást vagy összeget.
A 4.2. részintézkedés szerinti állami támogatás csak akkor nyújtható együtt bármely más állami
támogatással ugyanazon, egymást részben vagy teljesen átfedő elszámolható költségek
tekintetében, ha az ilyen halmozás nem haladja meg a 702/2014/EU sz. rendelet szerint az
adott típusú támogatásra alkalmazandó maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
A 4.2. részintézkedés szerinti állami támogatás mellett az ugyanazon elszámolható költségek
tekintetében nem nyújtható csekély összegű (de minimisI) támogatás, ha az ilyen halmozás
meghaladná a 702/2014/EU sz. rendelet 21. vagy 24. cikkében meghatározott támogatási
intenzitásokat vagy összegeket.
Átláthatóság és jelentéstétel
A 702/2014/EU sz. rendelet 9. cikkével összhangban a jelen részintézkedés szerinti állami
támogatási programmal kapcsolatos valamennyi szükséges információt közzé kell tenni az
MKGP honlapján, éspedig: a támogatási program teljes szövegét, beleértve az összefoglaló
információkat és a végrehajtási rendelkezéseket, vagy az ezekre a szövegekre mutató linkeket,
valamint a támogatást nyújtó hatóság adatait. Ezeket az információkat a támogatás
odaítélésétől számított legalább 10 évig korlátozás nélkül a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé kell tenni.
A mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó információszolgáltatás
és jelentéstétel módjáról szóló szabályoknak és az állami közigazgatás központi honlapján
közzétett utasításoknak megfelelően az MMÖNK jelentést tesz a Mezőgazdasági, Erdészeti és
Élelmezési Minisztériumnak a jelen részintézkedés keretében nyújtott állami támogatásokról.
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A dokumentáció megőrzése
Az MMÖNK az odaítélt támogatásokra vonatkozó információkat és igazolásokat tartalmazó
részletes nyilvántartást az utolsó egyedi, a 4.2. részintézkedés keretében nyújtott támogatás
időpontjától számított 10 évig köteles őrizni.”

V.
A 4. fejezet a következőképpen módosul:
„4. Pénzügyi keret
4.1. A jelen program 1., 2. és 3. intézkedéseinek megvalósításához szükséges pénzkeretet az
MGRT PP 160045 – Nemzeti közösségek által lakott területek fejlesztése című
költségvetési tétel biztosítja. Az egyes költségvetési években rendelkezésre álló
költségvetési keret 700.000 euró.
A 2021–2024-es időszakra szóló program 1., 2. és 3. intézkedéseinek értéke így 2.800.000
eurót tesz ki.
4.2. A program 4. intézkedése, valamint a 4.1. és a 4.2. részintézkedések megvalósításához
szükséges, a 2021-es évre vonatkozó forrásokat az MKGP PP 211016 számú – A nemzeti
közösségek támogatása című külön költségvetési tétel biztosítja (1,4 millió euró). A 2022.
évi állami költségvetés módosítása és a 2023. évi állami költségvetési javaslat előkészítése
során a 2022-es (2,0 millió euró), a 2023-as (2,0 millió euró), a 2024-es (2,0 millió euró) és
a 2025-ös évekre (0,6 millió euró biztosított a 2021–2024-es program szerinti
kötelezettségek fedezésére) vonatkozóan a forrásokat a Fejlesztési Programterv
nyilvántartott projektjében terveztük. A jogszabályoknak megfelelően a kötelezettségvállalás
az állami költségvetés elfogadását és a projektnek az érvényes Fejlesztési Programtervbe
történő besorolását követően tehető meg.
A 2021-es költségvetési évre rendelkezésre álló költségvetési források összege 1.400.000
euró. A 2022-es, 2023-as, 2024-es és 2025-ös kifizetésekre tervezett költségvetési források
összege 6,6 millió. A MKGP a kötelezettségeket a jogszabályokkal és a mindenkori
költségvetéssel összhangban vállalja. Amennyiben a mindenkori állami költségvetésben a
források nem állnak rendelkezésre, programmódosítást kell benyújtani és függeléket kell
készíteni a támogatási szerződéshez.
A 2021–2024 közötti időszakban a program keretében megvalósuló 4. intézkedés
összértéke tehát 8.000.000 euró.

A program 2021–2024-es időszakra vonatkozó pénzügyi terve (euróban)

A program intézkedései

2021

2022

2023

2024

ÖSSZESEN AZ EGYES
INTÉZKEDÉSEK/
RÉSZINTÉZKEDÉSEK
SZERINT

1. intézkedés
2. intézkedés
3. intézkedés
4.intézkedés – 4.1.
részintézkedés
4.intézkedés – 4.2.
részintézkedés

300.000
180.000
220.000

300.000
180.000
220.000

300.000
180.000
220.000

300.000
180.000
220.000

1.200.000
720.000
880.000

1.200.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

5.700.000

200.000

500.000

500.000

500.000

1.700.000
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A
PROGRAMINTÉZKEDÉSEK 2.100.000
ÖSSZÉRTÉKE AZ EGYES
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEK
SZERINT
A PROGRAM
10.200.000
ÖSSZÉRTÉKE

2.700.000

2.700.000

2.700.000

A pénzügyi tervben a 2025-es évben a 4.1. és a 4.2. részintézkedés esetében a 2021-2024
közötti időszakra vonatkozó program keretében 2024. 12. 31-ig elvégzett feladatok kifizetése
(600 000 euró).”.

VI.
Az 5. fejezet első bekezdésében a szöveg az „ügynökség” után „a 4. intézkedés esetében pedig
az MKGP és az ARSKTRP közreműködésével” egészül ki.
A második bekezdés a következőképpen módosul:
„Az 1., 2. és 3. intézkedés programjainak kivitelezője az MMÖNK és az MGRT. A második
intézkedésre vonatkozó részhez kivitelezőként a községi önkormányzati nemzeti közösségek
és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva is csatlakoznak. A 4. intézkedés
programját az MMÖNK, az ARSKTRP és az MKGP valósítja meg.”.
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