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Fontosabb fogalmak 

Tervadat: A támogatási kérelem benyújtása előtt megtervezett, a támogatásnak 

köszönhetően elérni kívánt célokra vonatkozó adat. 

 

Bázisadat: A támogatott projekt megkezdése/a támogatás igénybevétele előtti állapotra 

vonatkozó általános gazdálkodási adat.  

 

Éves adat (2010./pénzügyi mutatók esetén 2009.): A támogatott tevékenység/projekt 

megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok 

változására vonatkozó éves előrehaladást mutató adat.  

 

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az adatszolgáltatási felületen a 9. adatblokk 

Gépállományra vonatkozó adatait csak az  

 Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése és a 

 Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése („Szárítók”) jogcímeknél kell 

kitölteni.  

Amennyiben a gépállományra/terményszárítóra vonatkozó adatokat korábbi adatszolgáltatás 

alkalmával már megadta, a 2011-es évben nem kérjük megadni. 
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1. Pénzügyi adatok 

1.1 Fedezeti összeg (Ft) 

Fedezeti összeg adatként kérjük, a 2009. évre vonatkozó helyi iparűzési adóalapját adja meg. 

Amennyiben az illetékes önkormányzat nem állapít meg helyi iparűzési adófizetési 

kötelezettséget kérjük, ez esetben is számítsa ki iparűzési adóalapját a 

 

 

Az átalányadózó magánszemély esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 

átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, de maximum a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerinti - gazdálkodási tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka. 

Vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka. 

 

Szükség esetén kérjük, adja meg a mezőgazdaságra, erdőgazdaságra, élelmiszeriparra jutó 

fedezeti összegét is, melyet az adott tevékenységből származó (termékértékesítés és 

szolgáltatás együtt) bevételei és az azokhoz rendelhető költségek különbsége alapján kell 

kiszámítani. 

1.2 Nettó árbevétel (Ft) 

Kérjük, 2009. évre vonatkozóan a leadott végleges adóbevallásaiban szereplő adatok alapján 

adja meg nettó árbevételét. 

 

Ha mérlegbeszámolót készít: 

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén megegyezik az eredmény-kimutatás 

„Értékesítés nettó árbevétele” tételével. 

 

Ha mérlegbeszámolót nem készít, de pénztárkönyvet vezet: 

A mérlegbeszámolót nem készítő ügyfeleknek a pénztárkönyv szerint, az ÁFA-t nem 

tartalmazó árbevételt kell feltüntetni. Az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult adóalanyok 

esetében a teljes, az ÁFÁ-t is tartalmazó bevételt kell figyelembe venni. 

 

Ha pénztárkönyv vezetésre nem kötelezett: 

A pénztárkönyv vezetésére nem kötelezett ügyfelek esetében a nettó árbevétel megegyezik a 

számla ellenében, a termelői piacon számla nélkül értékesített termékekből származó, 

valamint a nyújtott szolgáltatásért kifizetési pénztárbizonylat aláírása ellenében kapott bevétel 

együttes összegével. 

 

Szükség esetén kérjük, adja meg a mezőgazdaságra, erdőgazdaságra, élelmiszeriparra jutó 

nettó árbevételét is, melyet az adott tevékenységből származó (termékértékesítés és 

szolgáltatás együtt) bevételei alapján kell kiszámítani. 

 

Ha a Halászati programból részesült támogatásban kérjük, adja meg a halászati (haltermelési, 

és/vagy halfeldolgozási) tevékenységekből származó, azzal összefüggő nettó árbevételét.  

1.3 Adózás előtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap (Ft) 

A leadott végleges adóbevallásaiban, éves beszámolójában szereplő adatok alapján 2009. évre 

vonatkozóan adja meg az Ön által vezetett könyvelésnek megfelelően az adózás előtti 

eredmény vagy vállalkozói adóalap adatát. 
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2. Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 

2.1 Átlagos foglalkoztatotti létszám (fő) 

A foglalkoztatási adatokat a kérelmet benyújtó vállalkozás illetve szervezet egészére (tehát 

nem csak a támogatott projektre) kell benyújtani. Kérjük, teljes naptári évre (2010.) 

vonatkozó adatot adjon meg.  

 

Ha mérlegbeszámolót készít: 

Amennyiben a kérelmező mérlegbeszámolót és/vagy munkaügyi statisztikát és/vagy 

társadalombiztosítási bevallást készít, abban az esetben az adatoknak meg kell egyezniük a 

mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletében, a járulékbevallásban, illetve a munkaügyi 

statisztikában közölt adatokkal.  

 

Ha mérlegbeszámolót nem készít, de járulékbevallást igen: 

A mérlegbeszámolót nem készítő kérelmezőknek a foglalkoztatási adatmezőket a 

járulékbevallásaik összesítése alapján megkapott értékek szerint kell kitölteniük. A kitöltésnél 

a vállalkozás tulajdonosának (vezetőjének) járulékfizetéssel igazolt „önfoglalkoztatásra” 

vonatkozó adatait is maradéktalanul figyelembe kell venni.  

 

Egy teljes évben főállásban foglalkoztatott dolgozót kell 1 főnek számítani. 6 hónapig 

foglalkoztatott főállású dolgozót 0,5 főnek kell tekinteni. Egy teljes évben alkalmazott napi 4 

órában foglalkozatott részmunkaidős dolgozót szintén 0,5 főnek kell számolni.  

Az átlagot a munkajogi állományban töltött idő alapján kell kiszámítani, vagyis azon 

munkavállalókat is bele kell számolni, akik után járulékot fizet a támogatott ügyfél, de valós 

munkát nem végeznek, mert például tartós betegállományban vannak vagy gyermekszülés 

után még a vállalat személyi állományába tartoznak. 

 

A női foglalkoztatottak létszáma indikátor esetében kérjük, a fentebb leírt módszert követve 

adja meg a női foglalkoztatottak létszámát. 

 

A 25 év alatti foglalkoztatottak létszáma indikátor esetében kérjük, a fentebb leírt módszert 

követve adja meg azon dolgozók számát, akik a kérelem beadását megelőző év utolsó napján 

még nem töltötték be a 25. életévüket. 

 

A roma származású foglalkoztatottak létszáma indikátor esetében kérjük, a fentebb leírt 

módszert követve adja meg a roma származású alkalmazottak létszámát. 

 

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma indikátor esetében szintén a 

fentebb leírt módszer alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 

összefüggő kedvezmény igénybevételével egyező adatokat kell beírni. Amennyiben a 

támogatott ügyfél foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat, de 

kedvezményt nem vesz igénybe, abban az esetben a munkaügyi statisztikával, vagy a 

foglalkoztatottól kapott, a megváltozott munkaképességet igazoló okmányokkal egyező 

adatokat kell feltüntetni. 

 

Egy alkalmazott természetesen több kategóriában is szerepelhet. Például egy 20 éves női 

alkalmazottat mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele kell számolni.  
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2.2 Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák 

száma (munkaóra/év) 

Az adatot a kérelmet benyújtó vállalkozás illetve szervezet egészére (tehát nem csak a 

támogatott projektre) kell benyújtani. Kérjük, teljes naptári évre (2010. évre) vonatkozó 

adatot adjon meg.  
 

Ha rendelkezik munkaügyi analitikával: 

Amennyiben rendelkezik ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitikával, akkor 

az órák számát ez alapján kell feltüntetni. 

 

Ha nem rendelkezik munkaügyi analitikával: 

Ha a támogatott ügyfél a foglalkoztatott típusokhoz rendelhető munkaidő analitikával nem 

rendelkezik, akkor a következő számítási eljárást kell alkalmazni: a kiszámított átlagos 

foglalkoztatott létszámból le kell vonni a munkát nem teljesítő dolgozók létszámát. Ezután a 

maradék átlagos állományi létszámhoz kell rendelni évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát. 

Az adatok megadásakor a járulékfizetéssel igazolható önfoglalkoztatást is figyelembe kell 

venni. 

 

A foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma mutató alkalmazott típusonkénti (nő, 

25 év alatti, roma, megváltozott munkaképességű) megbontását kérjük, az átlagos 

foglalkoztatotti létszám ugyanezen megbontásainál alkalmazott módszert követve adja meg.  

 

Egy munkavállaló által ledolgozott munkaórák száma természetesen több kategóriában is 

szerepelhet, pl. egy 20 éves nőt mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele 

kell számolni. 

2.3 A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek száma 

tárgyévben (fő) 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) 

számítanak bele, ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt 

megvalósításának köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.  

A támogatásnak köszönhetően létrehozott és a támogatott művelettel/projekttel 

összefüggésben bejelentett munkahelyek számát más támogatott művelethez és/vagy 

projekthez kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni. 

 

Pl.: Amennyiben a támogatott ügyfél 2 különböző támogatott kérelmében vállalta 1-1 új 

munkavállaló foglalkoztatását, abban az esetben összesen 2 főt kell alkalmaznia, úgy hogy az 

egyik munkavállalót az egyik, a másikat a másik projekthez kapcsolódóan kell a 

„támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek száma”-hoz beírnia. 

 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számának meghatározásánál 

kérjük, az alábbiakat feltétlenül vegyék figyelembe: 

Amennyiben a vállalkozás teljes létszáma  tehát a projektben és az azon kívül 

foglalkoztatottak együttes létszáma  a támogatási kérelemben vállalt létszám alá süllyed, 

azzal a projekt működtetés alapvető feltétele megszűnik. 

 

A mutató alkalmazott-típusonkénti megbontását (nő, 25 év alatti, roma, megváltozott 

munkaképességű) kérjük, az átlagos foglalkoztatotti létszám (2.1) ugyanezen megbontásainál 
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alkalmazott módszert követve adja meg. Szükség szerint egy munkavállaló több kategóriában 

is szerepelhet, pl. egy 20 éves nőt mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé be 

kell számolni. 

2.4 A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyen a 

foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma tárgyévben 

(munkaóra/év) 

Ha rendelkezik munkaügyi analitikával: 

Amennyiben vezet ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitikát, abban az 

esetben az órák számát ez alapján kell megadni. 

 

Ha munkaügyi analitikával nem rendelkezik: 

Ha a támogatott ügyfél a foglalkoztatott típusokhoz rendelhető munkaidő analitikával nem 

rendelkezik, akkor a következő számítási eljárást kell alkalmazni: a kiszámított új 

foglalkoztatotthoz évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát kell rendelni.  

 

E mutató foglalkoztatott típusonkénti megbontását kérjük, az átlagos foglalkoztatotti létszám 

ugyanezen megbontásainál alkalmazott módszert követve adja meg. Egy munkavállaló által 

ledolgozott munkaórák száma természetesen több kategóriában is szerepelhet, pl. egy 20 éves 

nőt mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele kell számolni. 

2.5 Foglalkoztatotti létszám a gazdaság átadásakor (fő) 

A gazdaságátadás évében elérhető legfrissebb lezárt évre vonatkozó érvényes foglalkoztatási 

adat.  

Amennyiben a tulajdonos mérlegbeszámolót és/vagy munkaügyi statisztikát és/vagy 

társadalombiztosítási bevallást készít, abban az esetben az adatoknak meg kell egyezniük a 

mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletében, a járulékbevallásban, illetve a munkaügyi 

statisztikában közölt adatokkal.  

A mérlegbeszámolót nem készítő ügyfeleknek a foglalkoztatási adatmezőket a 

járulékbevallásaik összesítése alapján megkapott értékek szerint kell kitölteniük. A női 

foglalkoztatottak létszáma indikátor esetében kérjük, a fentebb leírt módszert követve adja 

meg külön is a női foglalkoztatottak létszámát. 

 

Kérjük, adja meg foglalkoztatottai korcsoport szerinti megbontását is.  

Külön korcsoportba tartoznak azok a munkavállalók:  

 akik a tárgyév utolsó napján még nem töltötték be a 25. életévüket. 

 akik a tárgyév utolsó napján már betöltötték a 25., de még nem töltötték be az 55. 

életévüket 

 akik a tárgyév utolsó napján már betöltötték az 55., de még nem töltötték be a 65. 

életévüket 

 akik a tárgyév utolsó napján már betöltötték a 65. életévüket. 

 

Kérjük, a roma származású foglalkoztatottak létszámát is adja meg.   

 

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma indikátor esetében szintén a fent 

leírt módszer alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 

kedvezmény igénybevételével egyező adatokat kell megadni. Amennyiben a támogatott 

ügyfél foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat, de kedvezményt nem 
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vesz igénybe, abban az esetben a munkaügyi statisztikával, vagy a foglalkoztatottól kapott, a 

megváltozott munkaképességet igazoló okmányokkal egyező adatokat kell feltüntetni. 

 

Egy alkalmazott természetesen több kategóriában is szerepelhet. Például egy 20 éves női 

alkalmazottat mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele kell számolni.  

2.6 Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák 

száma a gazdaság átadásának évében (munkaóra/év) 

Ha rendelkezik bérszámfejtési analitikával:  

Amennyiben vezet ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitikát, abban az 

esetben a teljes és részmunkaidős alkalmazottak által ledolgozott munkaórák számát ez 

alapján kell megadni. 

 

Ha nem rendelkezik bérszámfejtési analitikával: 

Amennyiben a támogatott ügyfél a foglalkoztatott típusokhoz rendelhető munkaidő 

analitikával nem rendelkezik, abban az esetben a következő számítási eljárást kell alkalmazni:  

 

A foglalkoztatotti létszámot a munkajogi foglalkoztatás alapján kell megállapítani, mely során 

a GYES-en, tartós betegállományban, fizetés nélküli szabadságon lévő, tehát ledolgozott 

munkaidővel nem feltétlenül rendelkező, de munkajogilag a vállalkozás személyi 

állományába tartozó létszámot kell feltüntetni. Az átlagot a munkajogi állományban töltött 

hónapok alapján kell kiszámítani úgy, hogy minden olyan hónap, amelyben a dolgozó 15 

napnál hosszabb időt állományban töltött egy hónapnak minősül, míg a 15 napos vagy annál 

kevesebb állományban töltött idő az átlagba nem számít bele. Az összes állományban töltött 

hónap számát 12-vel osztva kell az átlagos (munkajogi) állományi létszámot meghatározni. 

Az így meghatározott átlagos állományi létszámhoz kell rendelni évi átlagos 1800 ledolgozott 

munkaórát. 

A nő, 25. év alatti, roma, megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak által ledolgozott 

munkaórák számát kérjük, a korábban megadott létszámadatok alapján a fent leírt módszert 

(bérszámfejtési analitika, illetve kalkuláció) követve adja meg. 

 

Egy alkalmazott által ledolgozott munkaórák száma természetesen több kategóriában is 

szerepelhet. Például egy 20 éves női alkalmazottat mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év 

alattiak közé bele kell számolni.  

3. Egyéb adatok 

3.1 Vállalkozás mérete 

A vállalkozás méretét az aktuális lezárt évre vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám és a 

pénzügyi adatok alapján kérjük megadni az alábbiak szerint: 

 

„Közepes” nagyvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 750 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg 

 

Középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
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b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

 

Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

A Halászati programokból támogatásban részesülő ügyfeleink esetében kizárólag az alábbi 

három kategória választható: 

 Mikrovállalkozás 

 Kisvállalkozás 

 Középvállalkozás 

Kérjük, hogy az őstermelők a mikrovállalkozás kategóriájába sorolják magukat. 

 

 

Az ÚMVP-ből támogatásban részesülő mikro- vagy kisvállalkozás kategóriába tartozó 

ügyfelek a webes felületen egy kategóriába tartoznak. 

 

Egyéb kategóriába tartozik az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat, 

továbbá a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás vagy más társaság közvetlen 

vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy 

együttesen meghaladja a 25%-ot. Valamint az a vállalkozás, amely akár a létszáma, akár az 

éves nettó árbevétele, mérlegfőösszege alapján nagyobb, mint egy „közepes nagyvállalat”.  

 

A monitoring jelentés kitöltésénél kérjük, vegyék figyelembe, hogy a minősítéshez a 

létszámra vonatkozó és a pénzügyi adatokra vonatkozó feltételek mindegyikének együttesen 

kell fennállniuk, azaz ha a feltételek egyike (akár a dolgozók száma, akár az egyik pénzügyi 

adat) nagyobb méretű vállalkozáshoz tartozik, akkor a vállalkozást nagyobb méretűnek kell 

tekinteni. 

 

A kategóriáknál megadott euró értékeket az EKB 2010. december 31-ei árfolyamával kell 

átváltani. (277,95 Ft/EUR) 

3.2 Üzemméret az Európai Méretegység (EUME) szerint 

Az EUME-érték, mint technikai mérőszám a gazdaságok életképességének jellemzésére 

használt jövedelmezőségi mutató. 1 EUME értéke 1200 euró, melynek forint értéke 320 040 

Ft. A gazdaság EUME értékét a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 1. mellékletében található 

Standard Fedezeti Hozzájárulás értékekből (SFH-érték) számolhatjuk ki. 

Kérjük, az EUME értéket két tizedes jegyre kerekítse. 

 

Példa: 

Egy gazdaságban a következő kultúrnövények és állatok találhatók: 

D04 árpa  5 ha 
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I02 gomba 50 m
2
 

J01 ló 2 db 

J15 tojótyúk 150 db 

 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 1. mellékletében található „A tesztüzemi rendszer 

adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája” című táblázat szerint  

1 ha árpa (D04) SFH-értéke 107 639 Ft. 

Ezt az értéket a területnagysággal (5 ha) szorozva  538 195 Ft SFH értéket kapunk.  

100 m2 gomba (I02) SFH-értéke 1 502 860 Ft. 

Így a példában szereplő 50 m2 gomba 751 430 Ft SFH-értéket képvisel.  

A J01 kód szerinti ló SFH-értéke 49 722 Ft/állat.  

Két állat esetén az SFH értéke 99 444 Ft.  

A J15 kód szerinti tojótyúk SFH-értéke 143 041 Ft/100 db állat.  

Így 150 db állat esetén az SFH-értéke 214 562 Ft. 

A példabeli gazdaságban található kultúrnövények és állatok összesített SFH-értéke:  

538 195 Ft + 751 430 Ft + 99 444 Ft + 214 562 Ft = 1 603 631 Ft. 

Ha ezt az összeget elosztjuk 1 EUME értékével (320 040 Ft) megkapjuk a gazdaság EUME- 

értékét: 1 603 631/320 400 = 5 EUME 

3.3 A támogatásban részesülő jogi státusza 

Kérjük, a felsoroltak közül válassza ki az Ön, illetve vállalata jogi státuszát. 

3.4 Legjellemzőbb ágazat 

A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a kérelem 

beadásának évében a kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt 

ágazatától függetlenül, árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta. Ha a projekt 

megvalósítása érdekében létrehozott cégről van szó, akkor a projekt megkezdése utáni 

állapotot kell alapul venni. 

3.5 Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat 

Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt 

megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli vagy gazdaságosságát javítja stb.). Ha a 

projekt több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, 

amelyik az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli. 

3.6 A kérelem legjellemzőbb tevékenysége  

A felsorolt lehetőségek közül kérjük, azt az ágazatot válassza ki (csak egyet), melyre a projekt 

megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli vagy gazdaságosságát javítja stb.). 

3.7 Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa 

A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni. 

Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket 

állítanak elő, illetve amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, 

valamint az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra 

képes állapotban tartja. 
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Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben 

leginkább elterjedt technológiát alkalmazza. 

3.8 Beruházás típusa 

Azt a beruházás típust kérjük megjelölni, amelyikre az adott jogcím keretében megvalósuló 

projekt elszámolható költségeinek a legnagyobb részét fordítják, illetve fordították. 

A gépbeszerzéshez az épülethez nem kötött gépbeszerzés tartozik.  

Földfejlesztés kategóriába a termőföld értékét - a talajjavításon túl - növelő, több éves hatású 

beavatkozás tartozik, pl. öntözés, ár és belvízvédelem, alagcsövezés, teraszosítás stb. 

3.9 A beruházás összes kiadása (Ft) 

Azt a kiadási összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a projekt megvalósítására összesen 

fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába beleszámít-e, vagy 

sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA visszaigénylésére 

nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell feltüntetni. 

3.10 Bevezetett új termékek száma (db) 

A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék 

minősül újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő 

saját vámtarifaszámmal rendelkezik. 

3.11 Bevezetett új technológiák száma (db) 

A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a 

technológia minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a 

támogatás igénybevétele előtt nem alkalmazott. 

3.12 Terület típusa 

A legördülő menüből a támogatott területre vonatkozóan a beavatkozási terület típusát kell 

kiválasztani. 

Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, 

akkor a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni. 

A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre 

kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízügyi keretirányelv által 

érintett terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.  

 

Példák: 

Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 50 hektár KAT, 30 hektár Natura 2000, 20 

hektár egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó. 

Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 100 hektár KAT, és ugyanez a 100 hektár Natura 

2000 is egyben. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott terület mindkét területtípus 

egyszerre. 

Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv 

által érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a 

meghatározó. 
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3.13 Saját tulajdonú terület nagyságára vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, a földhivatali nyilvántartás alapján adja meg a teljes saját, illetve a vállalkozás 

tulajdonában lévő összes földterület - szántó, rét-legelő és nem művelt terület - nagyságát 

függetlenül attól, hogy a saját területének hány százaléka érintett támogatásban.  

3.14 Egyéb jogon használt terület nagyságára vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely nincs 

az Ön, illetve a vállalkozás tulajdonában.  

3.15 Saját és egyéb jogon használt (bérelt) területből együttesen 

nitrátérzékeny terület (ha) 

Kérjük, a 120/2009 (IX.10.) FVM rendelet és a 43/2007 (VI.1.) FVM rendelet alapján adja 

meg összesen a saját és egyéb jogon használt földterületből a nitrátérzékeny területek 

nagyságát, függetlenül attól, hogy az érintett terület kapcsolódik-e a támogatáshoz.  

3.16 GAZDANET programban való részvételi szándék 

Mielőtt az „Igen” vagy a „Nem” választ megadja, kérjük, olvassa el az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Stratégiai Tervről és Programról szóló, az FVM és az MVH honlapjain 

megtalálható dokumentumok GAZDANET programra vonatkozó részeit.  

4. Jogcímekhez kapcsolódó adatok 

4.1 Erdészeti gépbeszerzés 

4.1.1 A támogatás tárgyát képező erdőterületből az állami tulajdon része (ha) 

Kérjük, adja meg hektárban, hogy a támogatás tárgyát képező erdőterületből mekkora terület 

állami tulajdonú. Amennyiben nincs állami tulajdonú része az erdőterületnek, akkor nullát 

írjon.  

4.1.2 A támogatásban részesülő összes erdőterületen az őshonos fafajú erdőterület 

nagysága (ha) 

Kérjük, adja meg hektárban, hogy a támogatás tárgyát képező erdőterületből mekkora az 

őshonos fafajú erdőterület nagysága. 

Őshonon fafaj, mely több mint 200 éve él az érintett vidéken. 

4.2 Komplex tájékoztatási tevékenység: Gazdálkodói információs szolgálat 

fenntartására igénybevett támogatás (Általános Agrárpolitikai 

Ügyfélszolgálat) 

4.2.1 Ügyfelekre vonatkozó adatok (fő) 

A tanácsadásban érintett ügyfelek számát kérjük megadni gazdálkodási tevékenység szerinti, 

továbbá korcsoport és nem szerinti bontásban. 

4.3 Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések 
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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 keretében igénybe 

vett támogatások esetén NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.  

4.4 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás 

4.4.1 Fiatal mezőgazdasági termelő által művelt/átvett mezőgazdasági terület 

A „Korai nyugdíjba vonuló gazdálkodók birtokain valósul meg” lehetőséget kell választani, 

amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelő által művelt terület gazdaságátadás jogcímben 

támogatott, gazdálkodásból kilépő gazdálkodó birtokain valósul meg, illetve ha a kilépő 

gazdálkodótól átvett területet nagyobb, mint az egyéb birtok. 

Ellenkező esetben az „Egyéb birtokon valósul meg” lehetőséget kell választani. 

4.4.2 Beruházás összes kiadására vonatkozó adatok (Ft) 

Azt a kiadási összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a projekt megvalósítására összesen 

fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába beleszámít-e vagy sem. 

Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA visszaigénylésére nem 

jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell feltüntetni. 

 

Miután a felületen fentebb már megadta a beruházás összes kiadására vonatkozó adatot, 

kérjük, bontsa meg ezt a felületen látható kategóriák között: korszerűsítési beruházás, 

gépvásárlás, ingatlanvásárlás, tenyészállat vásárlás, egyéb beruházás.  

4.4.3 Gazdaság területére vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, a földhivatali nyilvántartás alapján adja meg hektárban a saját, illetve a vállalkozás 

tulajdonában lévő földterület nagyságát és a bérelt (egyéb jogon használt) terület nagyságát 

függetlenül attól, hogy a földterületnek hány százaléka érintett támogatásban. 

4.5 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás 

4.5.1 Összes átadandó/átadott mezőgazdasági terület nagysága (ha) 

A földhivatali nyilvántartásokkal megegyezően a termelésből kilépő gazdálkodótól a fiatal 

mezőgazdasági termelő által átvett (átvenni tervezett) terület hektárban megadott nagyságát 

kell feltüntetni. 

4.5.2 A támogatásban részesülő kedvezményezettek között van-e mezőgazdasági 

munkavállaló a gazdálkodó mellett 

„Igennel” válaszoljon, ha a gazdálkodásból kilépő gazdálkodó mellett, annak a 

mezőgazdasági munkavállalástól visszavonuló alkalmazottja is részesül támogatásban a 

támogatott kérelem révén. 

4.5.3 Átadandó/átadott gazdaság mérete az Európai Méretegység (EUME) szerint  

Kérjük, adja meg az átadandó illetve átadott gazdaság méretét az Európai Mértékegység 

(EUME) szerint. 

 

Az EUME-érték, mint technikai mérőszám a gazdaságok életképességének jellemzésére 

használt jövedelmezőségi mutató. 1 EUME értéke 1200 euró, melynek forint értéke 320 040 
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Ft. A gazdaság EUME értékét a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 1. mellékletében található 

Standard Fedezeti Hozzájárulás értékekből (SFH-érték) számolhatjuk ki. 

Kérjük, az EUME értéket két tizedes jegyre kerekítse. 

 

Példa: 

Egy gazdaságban a következő kultúrnövények és állatok találhatók: 

D04 árpa  5 ha 

I02 gomba 50 m
2
 

J01 ló 2 db 

J15 tojótyúk 150 db 

 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 1. mellékletében található „A tesztüzemi rendszer 

adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája” című táblázat szerint  

1 ha árpa (D04) SFH-értéke 107 639 Ft.  

Ezt az értéket a területnagysággal (5 ha) szorozva  538 195 Ft SFH értéket kapunk.  

100 m2 gomba (I02) SFH-értéke 1 502 860 Ft.  

Így a példában szereplő 50 m2 gomba 751 430 Ft SFH-értéket képvisel.  

A J01 kód szerinti ló SFH-értéke 49 722 Ft/állat.  

Két állat esetén az SFH értéke 99 444 Ft.  

A J15 kód szerinti tojótyúk SFH-értéke 143 041 Ft/100 db állat. 

Így 150 db állat esetén az SFH-értéke 214 562 Ft. 

A példabeli gazdaságban található kultúrnövények és állatok összesített SFH-értéke:  

538 195 Ft + 751 430 Ft + 99 444 Ft + 214 562 Ft = 1 603 631 Ft. 

Ha ezt az összeget elosztjuk 1 EUME értékével (320 040 Ft) megkapjuk a gazdaság EUME- 

értékét: 1 603 631/320 400 = 5 EUME 

4.5.4 Átadandó/átadott gazdaság típusára vonatkozó adatok 

Kérjük, adja meg, hogy a felsorolt gazdaságtípusok és állatok közül melyek tartoznak az 

átadandó/átadott gazdasághoz. Több lehetőség is választható. 

4.5.5 Átvevőre vonatkozó adatok 

Kérjük, adja meg a gazdaságot átvevő természetes személyre vonatkozó adatokat. 

4.6 Mezőgazdasági Szaktanácsadás igénybevétele 

4.6.1 A támogatásban részesülő kedvezményezett 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki, hogy a szaktanácsot milyen típusú ügyfél vette 

igénybe: 

 „mezőgazdasági vagy kertészeti termelő” vagy  

 „erdőtulajdonos” az 52/2007. (VI. 28.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló FVM rendelet 2. §-a szerint.  

4.6.2 Az igénybevett tanács típusa 

Az igénybevett tanács típusa mezőgazdasági termelő esetén 

Kérjük, csak akkor töltse ki a rovatot, ha az 4.6.1. pontnál a támogatásban részesülő ügyfélnél 

a „mezőgazdasági vagy kertészeti termelő” kategóriát választotta. A szaktanácsadó 

munkalapján szereplő típussal megegyezően (azok közül), a legjellemzőbb típust kell 

kiválasztania. 
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Az igénybevett tanács típusa erdőtulajdonos esetén 

Kérjük, csak akkor töltse ki a rovatot, ha az 4.6.1. pontnál a támogatásban részesülő ügyfélnél 

az „erdőtulajdonos” kategóriát választotta. A szaktanácsadó munkalapján szereplő típussal 

megegyezően (azok közül), a legjellemzőbb típust kell kiválasztania. 

4.7 Állattartó telepek korszerűsítése 

Egész számra kerekített értéket lehet megadni. A kerekítés matematikai szabálya: 0,5 alatt 

lefelé, 0,5 és fölötte felfelé. Ha vállalkozására nem jellemző valamely alább felsorolt 

indikátor/mutató, kérjük, ahhoz nulla értéket adjon meg.  

4.7.1 Állattartó telepek átlagos állatlétszámára vonatkozó adatok (db) 

Kérjük, adja meg a tárgyévi állattartó telep átlagos állatlétszámát (db) fajonkénti bontásban – 

szarvasmarha, baromfi, sertés, juh, egyéb. 

Példa az átlagszámításra: (sertés  havi átlagos létszáma összeadva januártól decemberig) / 12 

(hó).  

4.7.2 Állattartó telep kapacitása (férőhely) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben rendelkezésére álló állatférőhelyek számát. 

4.7.3 Felújított állatférőhelyek száma (férőhely) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben felújított állatférőhelyek számát. 

4.7.4 Új állatférőhelyek száma (férőhely) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben létrehozott új állatférőhelyek számát. 

4.7.5 A trágyatárolás a beruházást megelőzően 4 hónapig megoldott volt 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki Önre vonatkozóan a legjellemzőbbet. 

4.7.6 A trágyatárolás a beruházást megelőzően 6 hónapig megoldott volt 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki Önre vonatkozóan a legjellemzőbbet. 

4.7.7 Keletkező trágya  30% szárazanyag tartalom felett (tonna/hónap) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben havonta keletkező szilárd halmazállapotú szerves trágya 

mennyiségét tonnában. 

4.7.8 Keletkező hígfázis (m
3
/hónap) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben havonta keletkező hígtrágya mennyiségét köbméterben. 

4.7.9 Hígfázis elhelyezésére szolgáló összes terület (m
2
) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben hígtrágya tárolására rendelkezésre álló összes területet 

négyzetméterben. 

4.7.10 Szilárd fázis elhelyezésére szolgáló összes terület (m
2
) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben szilárd halmazállapotú szerves trágya tárolására rendelkezésre 

álló összes területet négyzetméterben. 

4.7.11 Meglévő biogáztelep kapacitása, az egy hónap alatt kitermelhető mennyiség (m
3
) 
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Kérjük, adja meg a tárgyévben a biogáztelepen előállított biogáz mennyiségét (havi 

kapacitását) köbméterben. 

4.7.12 Új biogáztelep kapacitása, az egy hónap alatt kitermelhető mennyiség (m
3
) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben újonnan létrehozott biogáztelepen előállítható biogáz 

mennyiségét (havi kapacitását) köbméterben. 

4.7.13 Biogáztermelő kapacitás a támogatott beruházás megvalósítása előtt (tonna/óra) 

Kérjük, adja meg a támogatott beruházás megvalósítása előtti biogáztelepen előállított 

óránkénti biogáz mennyiségét (kapacitását) tonna/órában. 

4.7.14 Újonnan létrehozott biogáztermelő kapacitás (tonna/óra) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben újonnan létrehozott biogáztelepen előállítható óránkénti biogáz 

mennyiségét (kapacitását) tonna/órában. 

4.7.15 A beruházás környezetvédelmi minősítése 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki az Önre vonatkozó adatot. 

4.7.16 Beruházás összes kiadására vonatkozó adatok (Ft) 

Azt a kiadási összeget kell feltüntetni, melyet az ügyfél a projekt megvalósítására összesen 

fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába beleszámít-e vagy sem. 

Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA visszaigénylésére nem 

jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell feltüntetni. 

4.7.17 Állatjóléti/higiéniai beruházásra igényelt támogatási összeg (Ft) 

A beruházási időszak alatt az állatjóléti/higiénia beruházásra igényelt összeg. 

4.7.18 Állatjóléti/higiéniai beruházásra jóváhagyott támogatási összeg (Ft) 

A beruházási időszak alatt az állatjóléti/higiénia beruházásra jóváhagyott támogatási összeg. 

4.7.19 Állatjóléti/higiéniai beruházásra kifizetett támogatási összeg (Ft) 

A beruházási időszak alatt az állatjóléti/higiénia beruházásra kifizetett összeg. 

4.8 Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése 

4.8.1 Meglévő erőgépekre vonatkozó adatok (db, gépkód, kW) 

Kérjük, adja meg a meglévő erőgép darabszámát és gépkódját a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található gépkatalógus szerint. A meglévő erőgépek 

összteljesítményét kilowattban kérjük megadni. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus 

Amennyiben a gépállományra vonatkozó adatokat korábbi adatszolgáltatás alkalmával már 

megadta, a 2011-es évben nem kérjük megadni. 

4.8.2 Meglévő erőgépek munkagépeire vonatkozó adatok (db, gépkód) 

Kérjük, adja meg a meglévő erőgépek munkagépeinek darabszámát és gépkódját a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található gépkatalógus szerint.  

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus 

Amennyiben a gépállományra vonatkozó adatokat korábbi adatszolgáltatás alkalmával már 

megadta, a 2011-es évben nem kérjük megadni. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus
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4.8.3 Meglévő betakarítógépekre vonatkozó adatok (db, gépkód, kg/s) 

Kérjük, adja meg a meglévő betakarítógépek vonatkozóan a gépek darabszámát, típusát 

gépkóddal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található gépkatalógus 

szerint, továbbá az összáteresztőképességet növénytípusonként kg/s-ban. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus 

Amennyiben a gépállományra vonatkozó adatokat korábbi adatszolgáltatás alkalmával már 

megadta, a 2011-es évben nem kérjük megadni. 

4.8.4 Új betakarítógépekre vonatkozó adatok (kg/s) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően vásárolt új betakarítógépek 

összáteresztőképességet növénytípusonként kg/s-ban. 

4.8.5 Új technológiákra vonatkozó adatok (db, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát és a hozzá 

kapcsolódó, igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatási összeget. Az a technológia minősül 

újnak, amit – mérettől és kapacitástól függetlenül – az ügyfél a támogatás igénybevétele előtt 

nem alkalmazott. 

4.8.6 Összes meglévő gépkapacitás (kW) 

Kérjük, kilowattban adja meg a meglévő gépek összes kapacitását. 

4.8.7 Összes új  gépkapacitás (kW) 

Kérjük, kilowattban adja meg a támogatásnak köszönhetően vásárolt új gépek összes 

kapacitását. 

4.8.8 Beruházás összes kiadására vonatkozó adatok (Ft) 

Azt a kiadási összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél az adott gép vásárlására, illetve 

technológia megvalósítására összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a 

támogatás alapjába beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA 

nélküli, az ÁFA visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított 

költséget kell feltüntetni. 

 

Miután a felületen fentebb már megadta a gép vásárlására illetve technológia megvalósítására 

fordított összes kiadására vonatkozó adatot, kérjük, bontsa meg ezt a felületen látható gép 

kategóriák között.  

4.9 Kertészet korszerűsítése 

4.9.1 Meglévő tároló-létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
) 

Kérjük, adja meg a meglévő tároló-létesítmények darabszámát a projekt keretében felújított 

tároló-létesítménnyel együtt, és az összes kapacitást köbméterben.  

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.2 Új tároló-létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően létrehozott tároló-létesítmények darabszámát 

és az összes kapacitást köbméterben, valamint a hozzá kapcsolódó igényelt, jóváhagyott és 

kifizetett támogatási összeget. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a tároló-létesítmény 

építésére összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus
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beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA 

visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.3 Felújított tároló-létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően felújított tároló-létesítmények darabszámát és 

az összes kapacitást köbméterben, valamint a hozzá kapcsolódó igényelt, jóváhagyott és 

kifizetett támogatási összeget. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a tároló-létesítmény 

felújítására összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába 

beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA 

visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.4 Kibővített tároló-létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően kibővített tároló-létesítmények darabszámát 

és az összes kapacitást köbméterben, valamint a hozzá kapcsolódó igényelt, jóváhagyott és 

kifizetett támogatási összeget. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a tároló-létesítmény 

kibővítésére összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába 

beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA 

visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.5 Meglévő egyéb létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
) 

Kérjük, adja meg meglévő egyéb létesítményeire vonatkozóan a darabszámot és az összes 

kapacitást köbméterben.  

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.6 Új egyéb létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően létrehozott egyéb létesítmények darabszámát 

és az összes kapacitást köbméterben, valamint a hozzá kapcsolódó igényelt, jóváhagyott és 

kifizetett támogatási összeget. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél az egyéb létesítmény 

építésére összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába 

beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA 

visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.7 Felújított egyéb létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően felújított egyéb létesítmények darabszámát és 

az összes kapacitást köbméterben, valamint a hozzá kapcsolódó igényelt, jóváhagyott és 

kifizetett támogatási összeget. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél az egyéb létesítmény 

felújítására összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába 

beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA 



 25 

visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.9.8 Kibővített egyéb létesítményekre vonatkozó adatok (db, m
3
, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően kibővített egyéb létesítmények darabszámát 

és az összes kapacitást köbméterben, valamint a hozzá kapcsolódó igényelt, jóváhagyott és 

kifizetett támogatási összeget. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél az egyéb létesítmény 

kibővítésére összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába 

beleszámít-e, vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA 

visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

Kérjük, a gépkódhoz nullát írjon. 

4.10 Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése („Szárítók”) 

4.10.1 Terményszárítókra vonatkozó adatok (db, gépkód, t/h, MJ/kg víz, %, GJ) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően korszerűsített terményszárító darabszámát és 

típusát gépkóddal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található 

gépkatalógus szerint, valamint a szárításra vonatkozó műszaki adatokat a megadott 

mértékegységekben. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus 

Amennyiben a terményszárítóra vonatkozó adatokat korábbi adatszolgáltatás alkalmával már 

megadta, a 2011-es évben nem kérjük megadni. 

 

4.10.2 Beruházási művelet 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a beruházás típusát (új/felújított/fejlesztéssel nem 

érintett). 

4.10.3 Szárított terményre vonatkozó adatok (t) 

Kérjük, adja meg a szárított termény mennyiségét tonnában növényfajtánként. 

4.10.4 Terménytisztítókra vonatkozó adatok (t/h, %) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően korszerűsített terménytisztító műszaki 

paramétereit a megadott mértékegységekben. 

4.10.5 Létesített tranzit tartályok tárolókapacitása (t) 

Kérjük, adja meg az újonnan létesített tranzit tartályok tárolókapacitását tonnában.  

4.10.6 Felújított tranzit tartályok tárolókapacitása (t) 

Kérjük, adja meg a felújított tranzit tartályok tárolókapacitását tonnában.  

4.10.7 Hídmérlegek mérési határa a telephelyen (t) 

Kérjük, adja meg a hídmérlegek mérési határát tonnában. 

4.10.8 Szálastakarmány pelletáló összteljesítménye (t/h) 

Kérjük, adja meg a szálastakarmány pelletáló összteljesítményét t/h-ban. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/gepkatalogus
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4.10.9 Pelletált takarmánymennyiség (t) 

Kérjük, adja meg tonnában a támogatás igénybevételével létesített, felújított 

takarmánypelletálóval tárgyévben pelletált takarmánymennyiséget. 

4.10.10 Felújított terménytároló kapacitás (t) 

Kérjük, adja meg a felújított terménytároló kapacitását tonnában. 

4.10.11 Felújított, létesített egyéb létesítmény összesen (db) 

Kérjük, adja meg a felújított, létesített, támogatással érintett egyéb létesítmények 

darabszámát. 

4.10.12 Fejlesztéssel elért költségmegtakarítás (Ft/év) 

Kérjük, adja meg forintban a tárgyévre (2010-re) vonatkozó becsült költségmegtakarítást, 

amelyet a fejlesztés előtti állapothoz képest a fejlesztéssel ért el., Az adat megadása során 

javasoljuk a következő tényezők figyelembevételét: energia megtakarítás (a korszerűbb 

szárító, tisztító lévén), terményminőségben elért minőségjavulás (sérült szemek arányának 

csökkentése lévén). 

4.10.13 Bérmunka esetén, bérmunkát igénylők száma (db) 

Kérjük, adja meg, hogy tárgyévben (2010.) hány egyéb gazdálkodó részére végzett bérmunkát 

(bérszárítást, bértisztítást stb.) a támogatásnak köszönhetően fejlesztett/létrehozott 

eszközökkel. 

4.11 Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból 

történő előállításához nyújtandó támogatás (Kazán csere) 

4.11.1 Biomassza kazánokra fordított összes kiadás (Ft) 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a projekt 

megvalósítására összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás 

alapjába beleszámít-e vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az 

ÁFA visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

4.11.2 Előállított megújuló energia mennyisége (GJ/év) 

Kérjük, adja meg az előállított megújuló energia mennyiségét a megadott mértékegységben a 

tárgyévre vonatkozóan. 

4.11.3 A fejlesztéssel előállított energia felhasználási célja 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki, hogy mi volt a fejlesztésének a célja. 

4.11.4 Beépített összteljesítmény (kW) 

Kérjük, adja meg kilowattban a biomassza kazán beépített összteljesítményét (névleges 

kimenő hőteljesítmény). 

4.11.5 Biomassza felhasználás (t) 

Kérjük, adja meg a biomassza felhasználást tonnában. 

4.12 Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatás 
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4.12.1 Ültetvények telepítésére, korszerűsítésére fordított összes kiadás (Ft) 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a projekt 

megvalósítására összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás 

alapjába beleszámít-e, vagy sem. A kiadást a megvalósítás teljes időtartamára vonatkozóan 

kell megadni, nem pedig a tárgyévre (2010.). Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az 

ÁFA nélküli, az ÁFA visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt 

számított költséget kell feltüntetni. 

4.12.2 Ültetvények telepítésére, korszerűsítésére igényelt támogatási összeg (Ft) 

Kérjük, adja meg az ültetvények fejlesztésére, korszerűsítésére igényelt támogatás összegét 

forintban. 

4.12.3 Ültetvény méretére vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg az ültetvény méretét növény fajtánként, hektárban. 

4.13 Fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás 

4.13.1 Fehér nyár telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített fehér nyár területét hektárban, a fehér nyárból tárgyévben 

előállított (ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 

felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználásra (pl. erőműveknek). 

4.13.2 Fekete nyár telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített fekete nyár területét hektárban, a fekete nyárból tárgyévben 

előállított (ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 

felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek). 

4.13.3 Szürke nyár telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített szürke nyár területét hektárban, a szürke nyárból tárgyévben 

előállított (ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 

felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek). 

4.13.4 Rezgő nyár telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített rezgőnyár területét hektárban, a rezgő nyárból tárgyévben 

előállított (ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 

felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek). 

4.13.5 Fehér fűz telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített fehér fűz területét hektárban, a fehér fűzből tárgyévben előállított 

(ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 
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felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek). 

4.13.6 Kosárfonó fűz telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített kosárfonó fűz területét hektárban, a kosárfonó fűzből tárgyévben 

előállított (ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 

felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek). 

4.13.7 Fehér akác telepítésre vonatkozó adatok (ha, t) 

Kérjük, adja meg a telepített fehér akác területét hektárban, a fehér akácból előállított 

(ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori 

mennyiségre vetítve), valamint azt, hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli 

felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos 

energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek). 

4.14 Lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás 

4.14.1 Energiafű telepítésére vonatkozó adatok (t) 

Kérjük, adja meg a telepített energiafűből tárgyévben előállított (ténylegesen letermelt) 

biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve), valamint azt, 

hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli felhasználás, illetve az értékesített 

mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos energia előállításához felhasználására 

(pl. erőműveknek). 

4.14.2 Energianád telepítésére vonatkozó adatok (t) 

Kérjük, adja meg a telepített energianádból tárgyévben előállított (ténylegesen letermelt) 

biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve), valamint azt, 

hogy mennyi volt ez utóbbiból az üzemen belüli felhasználás, illetve az értékesített 

mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos energia előállításához felhasználására 

(pl. erőműveknek). 

4.15 Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi 

és közösségi létesítmények fejlesztéséhez nyújtandó támogatás 

4.15.1 A földterület típusa 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a földterület típusát aszerint, hogy mezőgazdasági 

vagy erdőterülethez kapcsolódik a támogatás. 

4.15.2 Az 1. célterületre vonatkozó adatok (km, db, ha, m
3
) 

Kérjük, adja meg az 1. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben. 

A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található. 

1. célterület: Külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, 

belvízvédelemre. Az 1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira 

támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére 

irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg. 

Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.  
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4.15.3 A 2.1 célterületre vonatkozó adatok (db, ha, m
3
, m

3
/év) 

Kérjük, adja meg az 2.1. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben. 

A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található. 

2. célterület: az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, 

ennek keretében: 

2.1 üzemen belüli, építéssel együtt járó fejlesztésekre (az üzemen belüli öntözésfejlesztési 

beruházásoknál az öntözendő területen megvalósított beruházás és az azon kívül létesített, az 

üzemen belüli öntözés-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, valamint az öntözőgépek 

fődarab cseréje (Gépkatalógus alapján) is az elszámolható költségek közé tartozik); (2.1 

célterület) 

 

Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.  

4.15.4 A 2.2. célterületre vonatkozó adatok (db, ha, m³, m³/év) 

Kérjük, adja meg az 2.2. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben. 

A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található. 

2. célterület: az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, 

ennek keretében: 

2.2 közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület) 

Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.  

4.15.5 A 3.1. célterületre vonatkozó adatok (db, ha, km, m
3
) 

Kérjük, adja meg az 3.1. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben. 

A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található. 

3. célterület: 

a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, 

ennek keretében: 

3.1 az üzemen belüli beruházásokra; (3.1 célterület) 

Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.  

4.15.6 A 3.2. célterületre vonatkozó adatok (db, km, ha, m
3
) 

Kérjük, adja meg az 3.2. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben. 

A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található. 

3. célterület: a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, 

ennek keretében: 

3.2 a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére; (3.2 célterület) 

Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.  

4.16 Mezőgazdasági termékek értéknövelése 

4.16.1 A tevékenység jellemző típusa és összes támogatása (Ft) 

Kérjük, a legördülő menüből árbevétele összegének megoszlása alapján a támogatott 

tevékenységére vonatkozó legjellemzőbb típust válassza.  

 

Termelés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen tovább-feldolgozásra alkalmas 

terméket állít elő. 

Feldolgozás: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mezőgazdasági alapanyagból 

kész vagy félkész terméket állít elő 20 %-ot meghaladó hozzáadott értékkel. 
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Értékesítés (kereskedés/viszonteladás): ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen 

mástól beszerzett mezőgazdasági termék tovább eladásával, nagy és/vagy kiskereskedelmével 

foglalkozik csekély hozzáadott értékkel (például raktározás).  

Fejlesztés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen szellemi termékek 

előállításával, beruházások, befektetések lebonyolításával foglalkozik. 

 

Az összes támogatásnál célterületenként a jóváhagyott támogatásösszeget kérjük megadni.  

A célterületek szerinti besorolás a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 3§. (1) bekezdésében 

található. 

3. § (1) E rendelet alapján támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe: 

a) 1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása; 

b) 2. célterület: élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, energia-

felhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése; 

c) 3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerűsítése. 

4.16.2 I. célterületre vonatkozó adatok 

Kérjük, az I. célterületre vonatkozóan adja meg a támogatott termék típusát. 

A célterületek szerinti besorolás a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 3§. (1) bekezdésében 

található. 

3. § (1) E rendelet alapján támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe: 

a) 1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása; 

b) 2. célterület: élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, 

energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése; 

c) 3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerűsítése. 

4.16.3 II. célterületre vonatkozó adatok 

Kérjük, a II. célterületre vonatkozóan adja meg a támogatott tevékenység típusát. 

3. § (1) E rendelet alapján támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe: 

a) 1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása; 

b) 2. célterület: élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, 

energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése; 

c) 3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerűsítése. 

4.17 Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, 

nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás 

4.17.1 Előállított nyersolajra illetve nyersszeszre vonatkozó adatok (t/év, GJ/év) 

Kérjük, adja meg az előállított nyersolaj és nyersszesz mennyiségét tonnában, valamint az 

energiatartalmukat GJ-ban a tárgyévre (2010.) vonatkozóan. 

4.17.2 Gyártás során felhasznált energiamennyiségre vonatkozó adatok (GJ/év) 

Kérjük, adja meg a gyártás során felhasznált energiamennyiséget GJ-ban a tárgyévre (2010.) 

vonatkozóan, valamint azt, hogy a felhasznált energiamennyiségből mennyi volt megújuló 

energia, és mennyi állattartó telepi biogázból származó. 

4.17.3 Takarmányozásra vonatkozó adatok (t/év, ÁE/nap) 

Kérjük, adja meg a növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállítás során keletkező takarmány 

mennyiségét tonnában a tárgyévre (2010.) vonatkozóan, valamint a becsült takarmányozási 

értéket állategységre vetítve. 
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4.17.4 Felhasznált alapanyagra vonatkozó adatok (t) 

Kérjük, adja meg a gyártás során a nyersszesz, nyersolaj előállításához közvetlenül felhasznált 

alapanyagok mennyiségét tonnában a tárgyévre (2010.) vonatkozóan. Az érték a hő- és 

villamos energia előállításához felhasznált melléktermék/hulladék mennyiségét nem 

tartalmazza. 

4.17.5 Teljes input fosszilis energiamennyiség (GJ) 

Kérjük, adja meg a tárgyévben (2010.) a gyártási folyamat során, az üzemben felhasznált 

teljes input fosszilis (földgáz, gázolaj, szén stb.) energiamennyiséget. 

4.17.6 Alapanyag begyűjtéssel, termesztéssel érintett földterület nagysága (ha) 

Kérjük, adja meg az alapanyag begyűjtésével és termesztésével érintett földterület nagyságát 

hektárban a tárgyévre (2010.) vonatkozóan. 

4.18 A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások 

4.18.1 A beruházással (mezőgazdasági út) érintett mezőgazdasági terület nagysága (ha) 

Kérjük, adja meg a beruházással érintett mezőgazdasági terület nagyságát hektárban a 

tárgyévre (2010.) vonatkozóan. 

4.19 Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó 

támogatás 

4.19.1 A Termelői csoport elismerésének éve 

A termelői csoportról szóló 81/2004 FVM rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a termelői 

csoportok állami elismeréséről szóló határozat kiadásának éve. 

4.19.2 A Termelői csoport összes forgalma (Ft) 

A termelői csoport éves nettó árbevételeinek összege. Kérjük, külön-külön számolja ki a 

tagok éves nettó árbevételét, és azok összegét írja be ehhez a mutatóhoz. 

 

Az elismert termék vagy termékcsoport vonatkozásában a számvitelről szóló törvény hatálya 

alá tartozó termelőnél a számvitelről szóló törvény szerinti értékesítés bizonylattal igazolt 

nettó árbevétele. Azon termelőnél, aki nem alanya a számvitelről szóló törvénynek, a tárgyévi 

(2009) értékesítés során realizált bizonylattal igazolt értékesítés bevétele. 

4.19.3 A tagok száma a Termelői csoportban (db) 

A termelői csoport tagjainak száma. 

4.19.4 A támogatásnak köszönhetően piacra lépett gazdaságok száma a Termelői 

csoportban (db) 

Azon gazdaságok/gazdák száma, akik a támogatásnak köszönhetően léptek piacra a termelői 

csoport keretében. 

4.20 Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása 

4.20.1 Érintett állatállományra vonatkozó adatok (ÁE) 
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A KAT területet érintő állatállomány nagyságát kérjük megadni a tárgyévre (2010.) és a 

tárgyévet megelőző évre (2009) vonatkozóan. 

 

Állategység (ÁE) számítási táblázat: 

 

Kérődzők, lófélék   

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék  1,0 ÁE 

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig  0,6 ÁE 

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék 0,4 ÁE 

Szamár, öszvér 0,6 ÁE 

Juh  0,15 ÁE 

Kecske  0,15 ÁE 

Sertésfélék   

Tenyészkoca> 50 kg  0,5 ÁE 

Egyéb sertés  0,3 ÁE 

Baromfifélék   

Tojótyúk  0,014 ÁE 

Egyéb baromfi  0,03 ÁE 

 

Az Állategység (ÁE) számítási táblázat az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú 

mellékletét képezi. 

4.20.2 Kompenzációs kifizetések alá bevont, hasznosított mezőgazdasági területek 

nagysága, amelyek hozzájárultak a művelés felhagyásának elkerüléséhez (ha) 

Kérjük, jelölje meg, hogy a támogatás hozzájárult-e ahhoz, hogy az érintett területen a 

művelést illetve a mezőgazdasági hasznosítást folytassa. Ha nem, az értékhez írjon 0-t. Ha 

igen, adja meg, ez hány hektár területet érint? 

4.20.3 A kevesebb, mint 170 kg/ha/év nitrogén felhasználású területek nagysága (ha) 

A támogatott területből (KAT) a 170 kg/ha/évnél kevesebb nitrogén felhasználású területek 

nagyságát kell megadni hektárban a tárgyévre (2010.) vonatkozóan. 

4.21 Natura 2000 gyepterületek támogatása 

4.21.1 Kaszálásra vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg a kért információkat a támogatott Natura 2000 gyepterületek 

vonatkozásában a tárgyévben (2010.) történt kaszálásokról. Amennyiben valamelyik esemény 

nem igaz egyetlen területre sem, úgy 0-t kell megadni. 

4.21.2 Legeltetésre vonatkozó adatok (nap/év, ÁE) 

Kérjük, adja meg a Natura 2000 gyepterületen legeltetett állatállomány legelőn eltöltött 

napjainak számát a tárgyévben (2010.), valamint a legeltetett állatok számát állategységben 

állatfajonként. Az állategység számítást lásd a 4.20.1 pontban. Amennyiben nem történt téli 

legeltetés, úgy értéknek 0-t adjon meg. 

4.21.3 Belvízi elöntések előfordulása (ha) 

Kérjük, adja meg a Natura 2000 gyepterületen 2010-ben történt belvízi területi kiterjedését. 

Ha ilyen terület nem volt, értékként 0-t adjon meg. 
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4.21.4 A területen történt nádirtásra vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg a Natura 2000 gyepterületen 2010-ben történt nádirtás területi kiterjedését. 

Ha ilyen terület nem volt, értékként 0-t adjon meg. 

4.21.5 A területen talált földön fészkelő védett madár fészkeinek száma (db/év) 

A magyarországi védett és fokozottan védett madárfajok listáját „a védett és a fokozottan 

védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

szóló” 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet tartalmazza. A rendeletet és mellékleteit az alábbi 

weboldalon érheti el: 

http://www.termeszetvedelem.hu/vedett-fajok-listaja-a-13-2001-v-9-kom-rendeletben  

4.21.6 A területen található idős, méretes fák száma (db) 

Kérjük, adja meg Natura 2000 gyepterületen található idős, méretes fák darabszámát. 

Idős méretes fa: a talajfelszín felett harminc centiméter törzsátmérőt elérő fa. 

4.21.7 Védekezés inváziós, termőhely-idegen növényfajok ellen (ha) 

Kérjük, adja meg, mekkora terület érintett az egyes védekezési módokkal. Amennyiben nincs 

érintett terület, értékként 0-t adjon meg. 

A Natura 2000 gyepterületeken előforduló közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket 

veszélyeztető lágy- és fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név 

akác 

amerikai kőris 

bálványfa 

keskenylevelű ezüstfa 

fekete fenyő 

erdei fenyő 

gyalogakác 

kései meggy 

zöld juhar 

2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név 

alkörmös 

japánkeserűfű fajok 

kanadai 

aranyvessző 

magas aranyvessző 

parlagfű 

selyemkóró 

süntök 

4.21.8 Égetésre vonatkozó adatok 

Kérjük, adjon információt arról, mekkora területen történt égetés a támogatott Natura 2000 

gyepterületen a tárgyévben (2010.) az égetés tárgya szerint. Amennyiben nem történt égetés, 

értékként 0-t adjon meg. Az égetés okaként több lehetőséget is megjelölhet. 

4.21.9 Szaktanácsadói segítség igénybevételére vonatkozó adatok 

http://www.termeszetvedelem.hu/vedett-fajok-listaja-a-13-2001-v-9-kom-rendeletben
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Igénybe vett-e szaktanácsadói segítséget a támogatott területhez kapcsolódóan? 

4.21.10 A területre a madárvédelmi EK irányelv vonatkozik (a Tanács 92/43/EGK 

irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről) 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a támogatott területre vonatkozó adatot. 

4.21.11 A területre az élőhely-védelmi EK irányelv vonatkozik (a Tanács 79/409/EGK 

irányelve a vadon élő madarak védelméről) 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a támogatott területre vonatkozó adatot. 

4.22 Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés 

4.22.1 AKG támogatásban részesülő személyre vonatkozó adatok 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásban részesülő személy mezőgazdasági termelő vagy 

egyéb földhasználó. 

4.22.2 Támogatás típusára vonatkozó adatok 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki az beruházására/támogatására leginkább jellemző 

típust. 

 biogazdálkodás 

 integrált termelés 

 a gazdálkodási rendszer egyéb extenzifikációja (extenzív állattartás) 

 vetésforgó diverzifikációja, ugaroltatott területek használata 

 legelőkezelés és a legelők kialakítása 

 egyéb nagy természeti értékű mezőgazdasági földterületek kezelése 

 biodiverzitás szempontjából kedvező élőhelyek fenntartására hozott intézkedések 

 egyéb célozott intézkedések (pl. integrált környezeti tervezés) 

4.22.3 Földterületre vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg a támogatott terület nagyságát hektárban területtípus szerint. Egy terület 

egyszerre több kategóriába is tartozhat. 

4.22.4 Területhasznosításra vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg a támogatott terület nagyságát hektárban a területen leginkább használt 

területhasznosítási mód szerint (gyep: kaszáló/legelő; szántó: zöldség/egyéb szántó/évelő). 

Azon területhasznosítási módhoz, melyet Ön nem alkalmaz, oda nulla hektárt írjon. 

4.23 Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása 

4.23.1 A beruházás típusára vonatkozó adatok 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a beruházás típusát. Kérjük, azt a területet válassza, 

amelyre a támogatás legnagyobb részét fordítja. 

4.23.2 Füves mezsgye telepítése: sövénytelepítéssel együtt 

Kérjük, a legördülő menüben igen/nem válasszal adja meg, hogy megvalósít-e a támogatás 

révén füves mezsgye telepítést sövénytelepítéssel együtt. 

4.23.3 Füves mezsgye telepítése: mezővédő fásítással együtt 
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Kérjük, a legördülő menüben igen/nem válasszal adja meg, hogy megvalósít-e a támogatás 

révén füves mezsgye telepítést mezővédő fásítással együtt? 

4.23.4 Gyeptelepítés során alkalmazott fajok száma (db) 

Kérjük, adja meg a támogatott gyeptelepítés során alkalmazott fajok számát. Ha nem valósít 

meg gyeptelepítést, kérjük, nullát írjon ide. 

4.24 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás 

4.24.1 Az erdősített terület tulajdonosára vonatkozó adatok 

A legördülő menüből ki kell választani az erdősített területre vonatkozóan, hogy természetes 

személy, magánjogi társaság, önkormányzat vagy állami tulajdonban van-e a támogatott 

terület. 

4.24.2 Az erdősített terület részesült-e korábban NVT-AKG támogatásban? 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki az Önre vonatkozó adatot. 

NVT-AKG támogatásra 2004-ben lehetett támogatási kérelmet benyújtani. 

4.24.3 A beruházás megkezdésének idejére vonatkozó adatok 

A legördülő menüből kérjük, válassza ki, hogy a beruházás a támogatási határozat évében 

vagy később kezdődött/ kezdődik-e. 

4.24.4 Rendelkezett már korábban erdőterülettel vagy új erdőgazdálkodó? 

A legördülő menüből kérjük, válassza ki, hogy az ügyfél új erdőgazdálkodó (a támogatás 

révén lett erdőgazdálkodó), vagy korábban is rendelkezett már erdőterülettel. 

4.24.5 A géppark tulajdonosára vonatkozó adatok 

A legördülő menüből kérjük, válassza ki, hogy a telepítéshez használt géppark saját, bérelt 

vagy mindkettő. Ha nem gépet bérel, hanem szolgáltatást vesz igénybe, akkor is a „bérelt” 

választ jelölje meg. 

4.24.6 Telepítés időszakára vonatkozó adatok 

A legördülő menüből kérjük, válassza ki, hogy az erdőtelepítés tavaszi vagy őszi időszakra 

esett. 

4.25 Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első 

létrehozásához nyújtandó támogatás 

4.25.1 Fásított terület nagyságára vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg a fásított terület nagyságára vonatkozó adatokat hektárban fafajtánként: 

 Bükk és tölgy (ha) 

 Egyéb kemény lombos (ha) 

 Egyéb lágy lombos (ha) 

 Fenyő (ha) 

4.25.2 Terület típusára vonatkozó adatok 

A legördülő menüből a támogatott területre vonatkozóan a beavatkozási terület típusát kell 

kiválasztani: 
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 hátrányos helyzetű terület 

 Natura 2000 terület és vízkeret irányelv hatálya alá tartozó területek 

 egyéb területek 

 

Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, 

akkor a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni. 

 

Példa: 

Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 50 hektár KAT, 30 hektár Natura 2000, 20 

hektár egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó. 

4.25.3 Fafajok egyedeinek számára vonatkozó adatok (db/ha) 

Kérjük, adja meg a telepítés előtt a területen található illetve a területen telepített őshonos 

fafajok, tájjellegű gyümölcsfafajok, méhlegelőnek alkalmas fafajok egyedeinek számára 

vonatkozó adatokat hektáronként. 

4.25.4 Nitrátérzékeny terület nagysága (ha) 

Kérjük, adja meg a nitrátérzékeny terület nagyságát hektárban. 

4.25.5 A terület tulajdonára vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, a földhivatali nyilvántartás alapján adja meg hektárban a saját, illetve a vállalkozás 

tulajdonában lévő földterület nagyságát és a bérelt (egyéb jogon használt) terület nagyságát az 

új agrárerdészeti rendszerre vonatkozóan. 

4.26 Erdő-környezetvédelemi intézkedések 

4.26.1 Területre vonatkozó adatok (ha, m³) 

Kérjük, adja meg a célprogram alá vont terület nagyságát terület típusa szerint (Natura 2000, 

védett vagy fokozottan védett, magas természeti értékű terület). Amelyik célprogram nem 

releváns, kérjük, oda írjon nullát. 

4.27 Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatás 

4.27.1 Természeti katasztrófák után helyreállított terület nagysága (ha) 

A 32/2008 (III.27.) FVM rendeletben meghatározott természeti katasztrófák után helyreállított 

terület nagyságát kell hektárban megadni. A tűzkárok miatt helyreállított terület nagyságát 

kérjük, itt ne tüntesse fel. 

4.27.2 Tűzkárok után helyreállított terület nagysága (ha) 

A 32/2008 (III.27.) FVM rendeletben meghatározott tűzkárok után helyreállított terület 

nagyságát kell hektárban megadni. A természeti katasztrófák után helyreállított terület 

nagyságát kérjük, itt ne tüntesse fel. 

4.27.3 Támogatott erdőterület tulajdonjogára vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg külön-külön a saját jogon, valamint egyéb jogon használt erdőterület 

nagyságát hektárban.  

4.27.4 Erdőkár típusára vonatkozó adatok (ha) 
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Kérjük, adja meg a helyreállított terület nagyságát, az erdőkárt okozó természeti jelenségek 

szerint (hó/jég/szél/belvíz/fagy/aszály/tűz/árvíz). Ha a támogatott területen nem okozott kárt a 

mutatókban felsorolt természeti jelenség valamelyike, ahhoz a mutatóhoz nulla hektárt írjon.  

4.27.5 Legnagyobb összefüggő károsodott terület (ha) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén helyreállított legnagyobb összefüggő károsodott 

erdőterület nagyságát. 

4.27.6 A károsodott terület egyéb támogatására vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg, hogy a károsodott erdőterület részesül-e Mezőgazdasági területek első 

erdősítése (MgTE) támogatásban, és mekkora ez a terület. Ha nem részesül, értékként 0-t 

adjon meg. 

4.27.7 Felújításkor alkalmazott állományra vonatkozó adatok 

Kérjük, adja meg, hogy a felújításkor alkalmazott állomány elegyes vagy elegyetlen. Elegyes 

az állomány, ha többféle fanem alkotja. 

4.28 Nem termelő mezőgazdasági beruházások erdőterületen 

4.28.1 Területre vonatkozó adatok (ha) 

Kérjük, adja meg a szerkezetátalakítással érintett terület nagyságát hektárban a terület típusa 

szerint (Natura 2000, védett vagy fokozottan védett, magas természeti értékű terület). 

Amelyik célprogramban (erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás/tarvágást 

követő szerkezetátalakítás fafaj cserével/tarvágást követő szerkezetátalakítás fafaj cserével, 

tuskózással, gyökérfésüléssel/ tarvágást követő szerkezetátalakítás fafaj cserével, 

fainjektálással vagy tuskókenéssel/állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás) nem 

érintett, kérjük, oda írjon nullát. 

4.29 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

4.29.1 A támogatott vállalkozás tevékenységi típusára vonatkozó adatok 

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a támogatott vállalkozásra leginkább jellemző 

tevékenységet. 

4.29.2 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok (fő, munkaóra/év) 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) 

számítanak bele, ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a vállalkozás/vállalat 

dolgozói létszámát a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően.  

A támogatásnak köszönhetően létrehozott és a támogatott művelettel/projekttel 

összefüggésben bejelentett munkahely számot más támogatott művelethez és/vagy projekthez 

kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni a „támogatásnak köszönhetően létrehozott új 

munkahelyek száma” adattípusnál. 

 

Pl.: Amennyiben a támogatott ügyfél 2 különböző támogatott kérelmében vállalta 1-1 új 

munkavállaló foglalkoztatását, abban az esetben összesen 2 főt kell alkalmaznia, úgy hogy az 

egyik munkavállalót az egyik, a másikat a másik projekthez kapcsolódóan kell a 

„támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek száma”-hoz beírnia. 
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A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számának meghatározásánál 

kérjük, az alábbiakat feltétlenül vegyék figyelembe: 

Amennyiben a vállalkozás teljes létszáma - tehát a projektben és az azon kívül 

foglalkoztatottak együttes létszáma- a támogatási kérelemben vállalt létszám alá süllyed, azzal 

a projekt működtetés alapvető feltétele megszűnik. 

 

Kérjük, a mutató megbontását is adja meg (nők, férfiak, 25 év alattiak száma).  

 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyen a foglalkoztatottak által ledolgozott 

munkaórák száma tárgyévben (munkaóra/év) indikátor esetében: 

Ha rendelkezik munkaügyi analitikával: 

Amennyiben vezet ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitikát, abban az 

esetben a munkaórák számát ez alapján kell megadni. 

Ha munkaügyi analitikával nem rendelkezik: 

Ha a támogatott ügyfél a foglalkoztatott típusokhoz rendelhető munkaidő analitikával nem 

rendelkezik, akkor a következő számítási eljárást kell alkalmazni: a kiszámított új 

foglalkoztatotthoz évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát kell rendelni.  

 

Kérjük, a mutató megbontását is adja meg (nők, férfiak, 25 év alattiak száma, 25 és 40 év 

közöttiek száma, roma származásúak száma, megváltozott munkaképességűek száma). 

 

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak esetében a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő kedvezmény igénybevételével egyező 

adatokat kell beírni. Amennyiben a támogatott ügyfél foglalkoztat megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat, de kedvezményt nem vesz igénybe, abban az esetben a 

munkaügyi statisztikával, vagy a foglalkoztatottól kapott, a megváltozott munkaképességet 

igazoló okmányokkal egyező adatokat kell feltüntetni. 

Egy alkalmazott természetesen több kategóriában is szerepelhet. Például egy 20 éves női 

alkalmazottat mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele kell számolni.  

4.30 Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás 

4.30.1 Az 1. és 2. célterületre vonatkozó adatok (db, Ft) 

Kérjük, az 1. és 2. célterületekre vonatkozóan adja meg, hogy a támogatás révén hány darab 

beruházást valósít meg; mennyi a beruházásokra szánt/fordított összes kiadás (elszámolható 

és nem elszámolható kiadások együttesen), és mekkora a célterületekre fordított/szánt 

támogatási összeg. A célterületek meghatározását a 137/2008 (X. 18.) FVM rendelet 

tartalmazza. 

4.30.2 A 3. célterületre vonatkozó adatok (db, Ft) 

Kérjük, a 3. célterületre vonatkozóan adja meg, hogy a támogatás révén hány darab 

beruházást valósít meg; mennyi a beruházásokra szánt/fordított összes kiadás (elszámolható 

és nem elszámolható kiadások együttesen), és mekkora a célterületre fordított/szánt 

támogatási összeg. A célterületek meghatározását a 137/2008 (X. 18.). FVM rendelet 3 §-a 

tartalmazza. 

4.30.3 Támogatás által generált vendégéjszakák száma (db) 

Kérjük, adja meg a támogatott szálláshelyen a tárgyévben (2010.) realizált vendégéjszakák 

számát. Ez a mutató az 1. és 2. célterületek beruházásaira vonatkozik. Ha csak 3. célterületre 

vonatkozó beruházást végez, a vendégéjszakák száma lehet nulla.  
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4.30.4 Támogatás által generált nappali látogatók száma (fő) 

Kérjük, adja meg a támogatott helyeken a tárgyévben (2010.) realizálódott nappali látogatók 

számát. Ez a mutató a 3. célterület beruházásaira vonatkozik. Ha csak az 1. vagy 2. 

célterületekre vonatkozó beruházást végez, ez a nappali látogató száma lehet nulla.  

4.30.5 Hány célterületre vonatkozik a támogatási kérelem? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatás révén hány célterületet érintő beruházást valósít meg. 

4.31 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető 

támogatás (Tanyabusz) 

4.31.1 A fejlettebb szolgáltatásokat potenciálisan használók száma (fő) 

A támogatással vásárolt tömegközlekedési eszközzel heti vagy napi rendszerességgel végzett 

szolgáltatást saját gépkocsi vagy annak üzemeltetéséhez szükséges feltételek hiánya miatt 

igénybe vevő lakosok számát kell beírni.  

4.31.2 Főfoglalkozásnak megfelelő, újonnan létrehozott munkahelyek nettó száma (db) 

A támogatással vásárolt eszköz üzemeltetése érdekében főfoglalkozásban alkalmazott 

személyek számát kérjük beírni.  

 

Főfoglalkozásban alkalmazott az a személy, aki az adott munkakört legalább évi minimum 

1.800 munkaóra teljesítésével látja el.  

Ha egy vagy több személy az üzemeltetéssel évente 1.800 óránál többet tölt el, akkor a 

munkahelyek számát az eltöltött órák számának és az 1.800 órának a hányadosaként kell 

meghatározni. 

4.31.3 Futásteljesítmény (km) 

Kérjük, adja meg, hogy tárgyévben (2010.) hány kilométert tett meg a támogatás révén 

üzemeltetett „tanyabusz”. 

4.31.4 Akadálymentesítés része-e a beruházásnak? 

Kérjük, adjon információt arról, hogy a támogatott beruházásban valósul(t)-e meg 

akadálymentesítés.  

4.31.5 A fejlesztéssel érintett települések száma (db) 

Kérjük, adja meg a települések számát, amelyeket a támogatással vásárolt tömegközlekedési 

eszközzel nyújtott szolgáltatás érint. 

4.31.6 A fejlesztéssel érintett települések száma - ebből hátrányos helyzetű település (db) 

Kérjük, adja meg a támogatással vásárolt tömegközlekedési eszközzel végzett rendszeres 

szolgáltatással érintett hátrányos helyzetű települések számát. 

A hátrányos helyzetű települések listája megtalálható a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 

mellékletében. 

4.31.7 Feladatátadással valósítja-e meg a feladatot? 

Kérjük, adjon információt arról, hogy a támogatás révén vásárolt tömegközlekedési eszközt 

alvállalkozó üzemelteti-e. Igennel válaszoljon, amennyiben alvállalkozónak adta/adja ki az 

üzemeltetést.  
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4.31.8 Busz férőhelyszáma (fő) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén üzemeltett/megvásárolt közlekedési eszköz összes 

férőhelyszámát, kapacitását. 

4.31.9 Az ellátandó területen belül tanyás térségben élők száma (fő) 

Kérjük, adja meg a támogatással vásárolt tömegközlekedési eszközzel végzett szolgáltatás 

által érintett tanyás térségben élők számát. 

4.32 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér támogatása (IKSZT) 

4.32.1 A támogatott tevékenységre vonatkozó adatok (db, Ft) 

Kérjük, adja meg tevékenységi típusonként (ICT kezdeményezés (informatika)/kulturális és 

szociális infrastruktúra/képzések/egyéb) a támogatott tevékenység darabszámát, támogatási 

összegét és az összes kiadást. 

Az összes kiadásnál azt az összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a tevékenység 

megvalósítására összesen fordít, illetve fordított, függetlenül attól, hogy az a támogatás 

alapjába beleszámít-e vagy sem. Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az 

ÁFA visszaigénylésére nem jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell 

feltüntetni. 

4.32.2 Potenciálisan hány fő használhatja a támogatás keretében megvalósuló e-

Magyarország pontot? (fő) 

Kérjük, adja meg, hogy potenciálisan hány fő használja a támogatásnak köszönhetően 

kialakított e-Magyarország pontot. 

4.32.3 Multifunkcionális terek száma (db) 

Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően kialakított multifunkcionális terek számát. 

4.33 Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatás 

4.33.1 A projekt keretében végrehajtott tevékenységre vonatkozó adatok (db, Ft) 

Kérjük, célterületenkénti csoportosításban adja meg, hogy a támogatás révén hány darab 

fejlesztési műveletet valósít meg; célterületenként mennyi a műveletekre fordított összes 

kiadás (elszámolható és nem elszámolható kiadások együttesen), és mekkora a célterületekre 

fordított támogatási összeg. A célterületek meghatározását a 135/2008. FVM rendelet 3 §- a, 

valamint a 136/2008. MVH közlemény tartalmazza. 

Az indikátorok nevében szereplő „fizikai, társadalmi, gazdasági” jelzők célterületekre 

vonatkoznak. 

 

1. célterület: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében 

szereppel bíró épületek, épületrészek külső felújítása 

2. célterület: A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztések – parkok, pihenőhelyek, sétautak 

3. célterület: Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési 

feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az 

előírásoknak történő megfeleltetése 

4. célterület: Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők 

korszerűsítése 
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4.33.2 Települések számára vonatkozó adatok (db) 

Kérjük, adja meg célterületenkénti bontásban azon települések számát ahol a támogatott 

művelet megvalósul. 

4.33.3 Fejlesztés típusára vonatkozó adatok 

Kérjük, adja meg célterületek/ fejlesztési típus szerinti bontásban hány darab műveletet hajt 

végre a támogatásnak köszönhetően.  

1. célterület – külső felújítás 

2. célterület – parkosítás 

3. célterület – piactér 

4. célterület - játszótér 

4.34 Vidéki örökség megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez nyújtott 

támogatás 

4.34.1 A támogatott műemléki és természeti helyszínek száma (db) 

Kérjük, adja meg a támogatott műemléki és természeti helyszínek, projektek számát. 

4.34.2 A támogatott műemléki és természeti helyszínek száma - ebből veszélyeztetett 

műemlék (db) 

Kérjük, adja meg a támogatott veszélyeztetett helyi vagy országos védelem alatt álló 

műemlékek darabszámát.  

4.34.3 A kérelemben szereplő célterületek száma (db) 

Kérjük, adja meg, hogy a 138/2008 FVM rendelet 3 § 1. pontjában megadott célterületek 

közül hányra nyert el támogatást. 

4.35 Készségek elsajátításához, ösztönzéshez és helyi fejlesztési stratégiák 

kidolgozásához és végrehajtásához nyújtott támogatás 

4.35.1 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok (fő, munkaóra/év) 

A támogatásnak köszönhetően megtartott foglalkoztatottak számába azok a munkahelyek (fő) 

számítanak bele, melyek a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően nem kerültek 

megszűntetésre.  

 

A támogatásnak köszönhetően megtartott és a támogatott művelettel/projekttel 

összefüggésben bejelentett munkahely számot más támogatott művelethez és/vagy projekthez 

kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni a „támogatásnak köszönhetően megtartott 

foglalkoztatottak száma” adattípusnál. 

Kérjük, adja meg külön-külön a támogatásnak köszönhetően megtartott munkahelyek közül, a 

női, 25 év alatti korcsoporthoz tartozó, roma származású, megváltozott munkaképességű 

munkavállalók számát. 

 

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak esetében a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő kedvezmény igénybevételével egyező 

adatokat kell beírni. Amennyiben a támogatott ügyfél foglalkoztat megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat, de kedvezményt nem vesz igénybe, abban az esetben a 
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munkaügyi statisztikával, vagy a foglalkoztatottól kapott, a megváltozott munkaképességet 

igazoló okmányokkal egyező adatokat kell feltüntetni. 

 

Egy megtartott alkalmazott természetesen több kategóriában is szerepelhet. Például egy 20 

éves női alkalmazottat mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele kell 

számolni.  

4.35.2 Tanulmányokra vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) elkészített, az érintett területekre 

vonatkozó elemző tanulmányok számát, e tanulmányok elkészítésében szerzőként, 

szaktanácsadóként közreműködő szakemberek számát, valamint ezen tanulmányok 

elkészítésére fordított támogatási összeget forintban.  

4.35.3 Az érintett területre és a helyi fejlesztési stratégiákra vonatkozó adatok (db, fő, 

Ft) 

Kérjük, adja meg az érintett területre és a helyi vidékfejlesztési stratégiákra vonatkozó 

tájékoztatási tevékenység körében, a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megtett 

intézkedések számát. (Intézkedések pl.: előadások, fórumok tartása, honlapok indítása és a 

tartalomfrissítése, stb.). Emellett kérjük, adja meg ezen tevékenységek megvalósításában részt 

vevők számát, valamint ezen intézkedésekre fordított támogatási összeget forintban. A kért 

adatokat a munkatervi beszámoló alapján összesítse. 

4.35.4 Képzésre vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megvalósított a helyi 

vidékfejlesztési stratégia előkészítésébe és megvalósításába bevont munkatársak képzéseinek 

számát, e képzéseken (akciókon) részt vevők/képzettek számát, valamint e képzésekre 

fordított támogatási összeget forintban. A kért adatokat a munkatervi beszámoló alapján 

összesítse. 

4.35.5 Promóciós tevékenységre vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megtett/megvalósult promóciós 

tevékenységek/események (televíziós és rádiós szereplések, kiállítások, bemutatók, 

sajtótájékoztatók stb.) számát, ezen eseményeken résztvevők számát, valamint e 

tevékenységekre fordított támogatási összeget forintban. A kért adatokat a munkatervi 

beszámoló alapján összesítse. 

4.35.6 Egyéb akciókra vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megtett/megvalósult egyéb akciók 

számát (azon támogatás révén események, akciók, melyek nem szerepelnek a fenti 

kategóriákban), ezen akciókon résztvevők számát, valamint e tevékenységekre fordított 

támogatási összeget forintban. A kért adatokat a munkatervi beszámoló alapján összesítse. 

4.35.7 Támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatokra vonatkozó adatok (db, 

fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén létrejött köz- és magánszféra partneri kapcsolatok számát 

(projektek megvalósításában résztvevő vállalkozások és közintézmények kapcsolatainak 

száma), e partneri kapcsolatokban résztvevő szereplők számát, valamint e partneri 

kapcsolatok létrehozására és fenntartására tárgyévben fordított támogatási összeget forintban.  

4.35.8 Az akciókon résztvevőkre vonatkozó adatok 
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Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megvalósuló akción/eseményen 

részvevők számát összesen, majd kérjük, adja meg külön-külön a részvevők nemek szerinti 

megbontását, valamint nemenként külön a 25 év alatti résztvevők számát.  

 

Az itt megadott akciókon résztvevők számának meg kell egyeznie a 4.35.2., 4.35.3, 4.35.4, 

4.35.5, 4.35.6 pontoknál meghatározott és megadott akciókon/eseményeken/képzéseken részt 

vevők számának összegével. 

4.35.9 Képzést elkezdőkre vonatkozó adatok (fő) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) a helyi vidékfejlesztési stratégiák 

elkészítésében és végrehajtásában közreműködők számára szervezett képzést elkezdők számát 

nem és kor szerinti bontásban. 

4.35.10 Képzést sikeresen elvégzőkre vonatkozó adatok (fő) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) a helyi vidékfejlesztési stratégiák 

elkészítésében és végrehajtásában közreműködők számára szervezett képzést sikeresen 

elvégzők számát nem és kor szerinti bontásban. 

4.36 A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi 

akciócsoportok támogatása 

4.36.1 A HACS által az érintett terület elemzésére (tanulmányra) vonatkozó adatok (db, 

fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) elkészített, az érintett területekre 

vonatkozó elemző tanulmányok számát, az e támogatott tanulmányok elkészítésére fordított 

támogatási összeget forintban. A támogatási összeget meg kell bontani az alapján, hogy az 

ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló működési forrás terhére került elszámolásra. 

Kérjük, adja meg továbbá a 3. tengely forrásából finanszírozott tanulmányok elkészítésében 

szerzőként, szaktanácsadóként közreműködő szakemberek számát. 

A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az 

információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány 

százalékát teszi ki a tanulmány elkészítésére jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez 

alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint. 

4.36.2 A HACS által a területtel és a HVS-sel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó 

adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg az érintett területre és a helyi vidékfejlesztési stratégiákra vonatkozó 

tájékoztatási tevékenység körében, a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megtett 

intézkedések számát az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban. (Intézkedések 

pl.: előadások, fórumok tartása, honlapok indítása és a tartalomfrissítése, stb.). Kérjük, adja 

meg e tevékenységekre fordított támogatási összeget forintban. A támogatási összeget meg 

kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló működési 

forrás terhére került elszámolásra. Kérjük, adja meg továbbá a 3. tengely forrásából 

finanszírozott tevékenységek megvalósításában résztvevők számát. A kért adatokat a 

munkatervi beszámoló alapján összesítse. 

A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az 

információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány 

százalékát teszi ki a tájékoztatási tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, 

ez alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint. 
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4.36.3 A HACS által lebonyolított képzésekre vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megvalósított a helyi 

vidékfejlesztési stratégia előkészítésébe és megvalósításába bevont munkatársak képzéseinek 

számát az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban. Kérjük, adja meg e 

képzésekre fordított támogatási összeget forintban. A támogatási összeget meg kell bontani az 

alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló működési forrás terhére 

került elszámolásra.  Emellett kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából finanszírozott 

képzéseken részt vevők számát. A kért adatokat a munkatervi beszámoló alapján összesítse. 

 

A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az 

információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány 

százalékát teszi ki a tájékoztatási tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, 

ez alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint. 

4.36.4 A HACS által lebonyolított promóciós eseményekre vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megtett/megvalósult promóciós 

tevékenységek/események (televíziós és rádiós szereplések, bemutatók, sajtótájékoztatók, 

kiállítások stb.) számát az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban. Kérjük, adja 

meg ezen eseményekre fordított támogatási összeget forintban. A támogatási összeget meg 

kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló működési 

forrás terhére került elszámolásra. Emellett kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából 

finanszírozott eseményeken részt vevők számát. A kért adatokat a munkatervi beszámoló 

alapján összesítse. 

 

A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az 

információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány 

százalékát teszi ki a promóciós tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez 

alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint. 

4.36.5 A HACS egyéb tevékenységeire vonatkozó adatok (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben (2010.) megtett/megvalósult egyéb 

tevékenységek/események számát az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban. 

Kérjük, adja meg ezen eseményekre fordított támogatási összeget forintban. A támogatási 

összeget meg kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló 

működési forrás terhére került elszámolásra. Emellett kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából 

finanszírozott eseményeken részt vevők számát. A kért adatokat a munkatervi beszámoló 

alapján összesítse. 

 

A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az 

információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány 

százalékát teszi ki a promóciós tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez 

alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint. 

4.36.6 A 3. tengely forrásából finanszírozott tevékenységek összesített adatai (db, fő, Ft) 

Kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából a tárgyévben (2010.) finanszírozott támogatás révén 

megvalósuló akción/eseményen részvevők számát összesen, majd kérjük, adja meg külön-

külön a részvevők nemek szerinti megbontását, valamint nemenként külön a 25 év alatti 

résztvevők számát.  
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Az itt megadott akciókon résztvevők számának meg kell egyeznie a 4.36.1 4.36.2., 4.36.3, 

4.36.4, 4.36.5 pontoknál meghatározott és megadott 3. tengely forrásából finanszírozott 

akciókon/eseményeken/képzéseken részt vevők számának összegével. 

4.36.7 A HACS területe (km
2
) 

Kérjük, adja meg a Helyi Akció Csoport által lefedett összterületet négyzetkilométerben. 

4.36.8 A HACS népessége (fő) 

Kérjük, adja meg a Helyi Akció Csoporthoz tartozó települések összlakosságának számát. 

4.37 A LEADER-megközelítés megvalósítása, Térségek közötti és 

nemzetközi együttműködések 

4.37.1 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok (fő) 

A támogatásnak köszönhetően megtartott foglalkoztatottak számába azok a munkahelyek (fő) 

számítanak bele, melyek a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően nem kerültek 

megszűntetésre.  

 

A támogatásnak köszönhetően megtartott és a támogatott művelettel/projekttel 

összefüggésben bejelentett munkahely számot más támogatott művelethez és/vagy projekthez 

kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni a „támogatásnak köszönhetően megtartott 

foglalkoztatottak száma” adattípusnál. 

Kérjük, adja meg külön-külön a támogatásnak köszönhetően megtartott munkahelyek közül, a 

női, 25 év alatti korcsoporthoz tartozó, 25 és 40 év közötti korcsoportba tartozó, valamint 

roma származású, megváltozott munkaképességű munkavállalók számát. 

 

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak esetében a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő kedvezmény igénybevételével egyező 

adatokat kell beírni. Amennyiben a támogatott ügyfél foglalkoztat megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat, de kedvezményt nem vesz igénybe, abban az esetben a 

munkaügyi statisztikával, vagy a foglalkoztatottól kapott, a megváltozott munkaképességet 

igazoló okmányokkal egyező adatokat kell feltüntetni. 

 

Egy megtartott alkalmazott természetesen több kategóriában is szerepelhet. Például egy 20 

éves női alkalmazottat mind a női foglalkoztatottak, mind a 25 év alattiak közé bele kell 

számolni.  

4.38 A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó 

támogatások 

4.38.1 Helyi veszélyeztetett állatfajták fenntartása (ÁE) 

Kérjük, adja meg a veszélyeztetett állatállomány nagyságát állategységben a tárgyévre (2010.) 

vonatkozóan. 

 

Állategység (ÁE) számítási táblázat: 

 

Kérődzők, lófélék   
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Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék  1,0 ÁE 

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig  0,6 ÁE 

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék 0,4 ÁE 

Szamár, öszvér 0,6 ÁE 

Juh  0,15 ÁE 

Kecske  0,15 ÁE 

Sertésfélék   

Tenyészkoca> 50 kg  0,5 ÁE 

Egyéb sertés  0,3 ÁE 

Baromfifélék   

Tojótyúk  0,014 ÁE 

Egyéb baromfi  0,03 ÁE 

 

Az Állategység (ÁE) számítási táblázat az 50/2008. (IV. 

24.) FVM rendelet 5. számú mellékletét képezi.5. Halászati 

Operatív Program 

5.1 Az akvakultúra termelő beruházásaihoz és a halfeldolgozás és 

értékesítés támogatásához nyújtandó támogatások 

 

5.1.1. Vállalatméret 

Vállalkozás nagysága 

Lásd: 3.1. pont 

 

5.1.2. Foglalkoztatási adatok 

5.1.2.1. Támogatásnak köszönhetően megtartott foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 

(fő) 

A támogatásnak köszönhetően hány teljes munkaidős foglalkoztatottat sikerült megtartani a 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány teljes munkaidős foglalkoztatottat 

sikerült megtartani a tárgyévben (2010.). 

A támogatásnak köszönhetően megtartott foglalkoztatottak számába azok a munkahelyek (fő) 

számítanak bele, melyek a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően a tárgyévben 

(2010.) nem kerültek megszűntetésre.  

A támogatásnak köszönhetően megtartott és a támogatott művelettel/projekttel 

összefüggésben bejelentett munkahely számot más támogatott művelethez és/vagy projekthez 

kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni a „támogatásnak köszönhetően megtartott 

foglalkoztatottak száma” adattípusnál. 

5.1.2.2. Támogatásnak köszönhető új foglalkoztatottakra vonatkozó adatok (fő) 

a) A támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős alkalmazottat vett fel a 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős alkalmazottat 

vett fel a tárgyévben (2010.). 
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b) A támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős női alkalmazottat vett fel a 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős női 

alkalmazottat vett fel a tárgyévben (2010.). 

 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) 

számítanak bele, ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt 

megvalósításának köszönhetően a tárgyévben (2010.) a vállalkozás/vállalat dolgozói 

létszámát. Csak a teljes munkaidős foglalkoztatottat kell feltüntetni. 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott és a támogatott művelettel/projekttel 

összefüggésben bejelentett munkahely számot más támogatott művelethez és/vagy projekthez 

kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni a „támogatásnak köszönhetően létrehozott új 

munkahelyek száma” adattípusnál. 

 

Pl.: Amennyiben a támogatott ügyfél 2 különböző támogatott kérelmében vállalta 1-1 új 

munkavállaló foglalkoztatását, abban az esetben összesen 2 főt kell alkalmaznia, úgy hogy az 

egyik munkavállalót az egyik, a másikat a másik projekthez kapcsolódóan kell a 

„támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek száma”-hoz beírnia. 

 

A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számának meghatározásánál 

kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a vállalkozás teljes létszáma - tehát a projektben 

és az azon kívül foglalkoztatottak együttes létszáma - a támogatási kérelemben vállalt létszám 

alá süllyed, azzal a projekt működtetés alapvető feltétele megszűnik. 

5.1.2.3. Teljes munkaidős foglalkoztatottakra vonatkozó adatok (fő) 

a) A teljes foglalkoztatottak között hány férfi dolgozott a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a teljes foglalkoztatottak között hány férfi dolgozott tárgyévben 

(2010.). 

 

b) A teljes foglalkoztatottak között hány nő dolgozott a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a teljes foglalkoztatottak között hány nő dolgozott a tárgyévben 

(2010.). 

 

A foglalkoztatási adatokat a kérelmet benyújtó vállalkozás illetve szervezet egészére (tehát 

nem csak a támogatott projektre) kell benyújtani. Kérjük, teljes naptári évre (2010.) 

vonatkozó adatot adjon meg.  

 

Ha mérlegbeszámolót készít: 

Amennyiben a kérelmező mérlegbeszámolót és/vagy munkaügyi statisztikát és/vagy 

társadalombiztosítási bevallást készít, abban az esetben a két adat összegének meg kell 

egyeznie a mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletében, a járulékbevallásban, illetve a 

munkaügyi statisztikában közölt adatokkal.  

 

Ha mérlegbeszámolót nem készít, de járulékbevallást igen: 

A mérlegbeszámolót nem készítő kérelmezőknek a foglalkoztatási adatmezőket a 

járulékbevallásaik összesítése alapján megkapott értékek szerint kell kitölteniük. A kitöltésnél 

a vállalkozás tulajdonosának (vezetőjének) járulékfizetéssel igazolt „önfoglalkoztatásra” 

vonatkozó adatait is maradéktalanul figyelembe kell venni.  
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Egy teljes évben főállásban foglalkoztatott dolgozót kell 1 főnek számítani. 6 hónapig 

foglalkoztatott főállású dolgozót 0,5 főnek kell tekinteni. A részmunkaidőben foglalkoztatott 

dolgozót nem kell megadni. 

5.1.3. Pénzügyi adatok 

a) Mekkora volt az árbevétele (kettős könyvelést vezetőknél az értékesítés nettó árbevétele, 

kettős könyvelést nem vezetőknél az adóalapba beszámító bevétele)? 

Lásd: 1.2. pont 

b) Mekkora volt a kizárólag halászati tevékenységből származó árbevétele? 

Lásd:1.2. pont 

c) Mekkora volt az adózás előtti eredménye (ha Ön kettős könyvvitelt vezet) illetve 

vállalkozási adóalapja (ha Ön nem vezet kettős könyvvitelt)? 

Lásd: 1.3. pont 

 

5.2 Az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások 

5.2.1 Új halgazdasághoz kapcsolódó adatok extenzív termelés esetén 

a, Új halgazdaságot épített a támogatásból és EXTENZÍV termelést folytat? 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően új halgazdaságot 

épített-e és extenzív termelést folytat-e. Kérjük, hogy csak akkor válaszoljon igennel, ha a két 

feltétel egyidejűleg fennáll. 

 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)-g) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-g) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár új halastavat épített a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány hektár 

halastóval bővült a termelő egysége (beleértve telelő és tároló tavakat is).  

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár új halastavat épített a beruházás 

megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány hektár halastóval bővült a termelő egysége (beleértve telelő és tároló 

tavakat is).  

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az új halgazdaságban 

a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az 

új halgazdaságban a tárgyévben (2010.).  

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az új halgazdaságban 

a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az 

új halgazdaságban a beruházás megkezdésétől a tárgyév (2010.) végéig tartó időszakban. 
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f, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új 

halgazdaságban a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt 

termelt a pontyon kívül az új halgazdaságban a tárgyévben (2010.).  

 

g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új 

halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy kizárólag a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a 

tárgyév (2010.) végéig tartó időszakban hány tonna egyéb halfajt termelt az új 

halgazdaságban.  

5.2.2 Új halgazdasághoz kapcsolódó adatok intenzív termelés esetén 

a, Új halgazdaságot épített a támogatásból és INTENZÍV termelést folytat? 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően új halgazdaságot 

épített-e és intenzív termelést folytat-e. Kérjük, hogy csak akkor válaszoljon igennel, ha a két 

feltétel egyidejűleg fennáll. 

 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)- i) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-i) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter új intenzív rendszert épített 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány víz- 

köbméter új intenzív rendszert épített. 

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter új intenzív rendszert épített a 

beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány víz- köbméter új intenzív rendszert épített. 

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új intenzív telepen 

a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új 

intenzív telepen a tárgyévben (2010.). 

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új intenzív telepen 

a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új 

intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

f, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új intenzív 

telepen a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új 

intenzív telepen a tárgyévben (2010.). 

 

g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új intenzív 

telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 
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Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új 

intenzív telepen a beruházás megkezdésétől a tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

h, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új intenzív 

telepen a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új 

intenzív telepen a tárgyévben (2010.). 

 

i, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új intenzív 

telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új 

intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

5.2.3 Meglévő halgazdaság korszerűsítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó adatok extenzív 

termelés esetén 

a, Meglévő halgazdaságát KORSZERŰSÍTETTE vagy BŐVÍTETTE a támogatásból, és 

EXTENZÍV termelést folytat? 

 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően új halgazdaságot 

épített-e és extenzív termelést folytat-e. Kérjük, hogy csak akkor válaszoljon igennel, ha a két 

feltétel egyidejűleg fennáll. 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)-g) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-g) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár halastavat újított fel tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány hektár 

halastó került felújításra beleértve a telelő és tároló tavakat is. 

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár halastavat újított fel a beruházás 

megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány hektár halastó került felújításra beleértve a telelő és tároló tavakat is. 

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a korszerűsített vagy 

kibővített halgazdaságban a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a 

korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a tárgyévben (2010.). 

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a korszerűsített vagy 

kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a 

korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől a tárgyév (2010.) 

végéig összesen. 

 

f, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített 

vagy kibővített halgazdaságban a tárgyévben? 
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Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a 

korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a pontyon kívül a tárgyévben (2010.). 

 

g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített 

vagy kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a 

korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a pontyon kívül a beruházás megkezdésétől a 

tárgyév (2010.) végéig összesen. 

5.2.4 Meglévő halgazdaság korszerűsítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó adatok intenzív 

termelés esetén 

a, Meglévő halgazdaságát KORSZERŰSÍTETTE vagy BŐVÍTETTE a támogatásból, és 

INTENZÍV termelést folytat? 

 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően halgazdaságát 

korszerűsítette / bővítette-e a támogatásból, és intenzív termelést folytat-e. Kérjük, hogy csak 

akkor válaszoljon igennel, ha a két feltétel egyidejűleg fennáll. 

 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)- i) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-i) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter intenzív rendszert korszerűsített 

vagy bővített 2010. január 1. és 2010. december 31. között? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány víz- 

köbméter intenzív rendszert korszerűsített vagy bővített. 

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter intenzív rendszert korszerűsített 

vagy bővített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány víz- köbméter intenzív rendszert korszerűsített vagy bővített. 

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a korszerűsített vagy 

bővített intenzív telepen a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a 

korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben (2010.). 

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a korszerűsített vagy 

bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a 

korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) 

végéig összesen. 

 

f, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a korszerűsített 

vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a 

korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben (2010.). 
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g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a korszerűsített 

vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a 

korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől a tárgyév (2010.) 

végéig összesen. 

 

h, Kizárólag a támogatásnak  köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített 

vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a 

korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben (2010.). 

 

i, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően korszerűsített vagy bővített intenzív telepen hány 

tonna egyéb halfajt termelt a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a 

korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) 

végéig összesen. 

5.2.5 Halkeltető építéséhez, felújításához kapcsolódó adatok 

a, HALKELTETŐT épített vagy újított fel a támogatásból? 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően halkeltetőt épített, 

vagy újított-e fel. 

 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)- g) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-g) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab ponty lárvát tudott kibocsátani 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány darab 

pontylárvát tudott kibocsátani.  

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab ponty lárvát tudott kibocsátani a 

beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány darab pontylárvát tudott kibocsátani.  

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány darab 

pisztránglárvát tudott kibocsátani.  

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani a 

beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani.  
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f, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab egyéb lárvát tudott kibocsátani 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a tárgyévben (2010.) hány darab egyéb 

hallárvát tudott kibocsátani.  

 

g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab egyéb lárvát tudott kibocsátani a 

beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

(2010.) végéig hány darab egyéb hallárvát tudott kibocsátani.  

5.3 Halfeldolgozás és értékesítés támogatása 

5.3.1 Új halfeldolgozó egység létrehozásához kapcsolódó adatok 

a, ÚJ halfeldolgozó egységet hozott létre a támogatásból? 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően új halfeldolgozó 

egységét hozott-e létre. 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)- k) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-k) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő 

az új feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg tonnában, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött 

terméket állított elő a tárgyévben (2010.) az új feldolgozóegységben. 

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő 

az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg tonnában, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött 

terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) 

végéig összesen. 

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított 

terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig 

tartósított terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított 

terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig 

összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig 

tartósított terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév 

(2010.) végéig összesen. 

 

f, Kizárólag a támogatásnak  köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott 

terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy 

mélyfagyasztott terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 
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g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott 

terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig 

összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy 

mélyfagyasztott terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől 

tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

h, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új 

feldolgozóegységben tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új 

feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 

 

i, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új 

feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új 

feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

j, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően épített új halfeldolgozó üzemben hány tonnányi 

kapacitást ért el tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően épített új halfeldolgozó üzemben hány 

tonnányi kapacitást ért el a tárgyévben (2010.). 

 

k, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően épített új halfeldolgozó üzemben hány tonnányi 

kapacitást ért el a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően épített új halfeldolgozó üzemben hány 

tonnányi kapacitást ért el a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

5.3.2 Meglévő halfeldolgozó egység korszerűsítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó adatok 

a, Meglévő halfeldolgozó egységét BŐVÍTETTE vagy FEJLESZTETTE a támogatásból? 

Kérjük, igen/nem válasszal jelölje, hogy a támogatásnak köszönhetően halfeldolgozó egységét 

bővítette vagy fejlesztette-e a támogatásból. 

Amennyiben NEM a válasza, akkor a b)- q) alpontokban megadott kérdésekre NEM kell 

válaszolnia, a felület kitöltetlenül is engedélyezi az adatszolgáltatás beadását: 

 

Amennyiben válasza IGEN, a b)-q) alpontokban megadott kérdések kitöltése kötelező, 

kitöltése hiányában az adatszolgáltatás beadása nem lehetséges.  

 

b, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő a 

felújított feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket 

állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 

 

c, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő a 

felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 
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Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket 

állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig 

összesen. 

 

d, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított 

terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig 

tartósított terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 

 

e, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított 

terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév 

végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig 

tartósított terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől a 

tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

f, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott 

terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy 

mélyfagyasztott terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 

 

g, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott 

terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől a tárgyév 

végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy 

mélyfagyasztott terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás 

megkezdésétől a tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

h, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított 

feldolgozóegységben a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított 

feldolgozóegységben a tárgyévben (2010.). 

 

i, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított 

feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket 

(előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított 

feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

 

j, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a higiéniai/ 

munkakörülmények a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány halfeldolgozó egységben javultak 

a higiéniai/ munkakörülmények a tárgyévben (2010.). 

Ez a kérdés Önre nézve akkor releváns, ha a Támogatási Főlap (L0300-01) 6. pontjában 

bejelölte a 2. alintézkedést (Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése). Amennyiben 

a kérdés nem releváns, kérjük, írjon nullát. 
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k, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a higiéniai/ 

munkakörülmények a beruházás megkezdésétől a tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány halfeldolgozó egységben javultak 

a higiéniai/ munkakörülmények a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

Ez a kérdés Önre nézve akkor releváns, ha a Támogatási Főlap (L0300-01) 6. pontjában 

bejelölte a 2. alintézkedést (Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése). Amennyiben 

a kérdés nem releváns, kérjük, írjon nullát. 

 

l, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a környezeti feltételek a 

tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány halfeldolgozó egységben javultak 

a környezeti feltételek tárgyévben (2010.) 

Ez a kérdés Önre nézve akkor releváns, ha a Támogatási Főlap (L0300-01) 6. pontjában 

bejelölte a 2. alintézkedést (Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése). Amennyiben 

a kérdés nem releváns, kérjük, írjon nullát. 

 

m, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a környezeti feltételek a 

beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány halfeldolgozó egységben javultak 

a környezeti feltételek a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

Ez a kérdés Önre nézve akkor releváns, ha a Támogatási Főlap (L0300-01) 6. pontjában 

bejelölte a 2. alintézkedést (Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése). Amennyiben 

a kérdés nem releváns, kérjük, írjon nullát. 

 

n, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb termelési 

rendszert (minőség, technológiai innováció) a tárgyévben? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány halfeldolgozó egységnél vezetett 

be jobb termelési rendszert (minőség, technológiai innováció) tárgyévben (2010.). 

Ez a kérdés Önre nézve akkor releváns, ha a Támogatási Főlap (L0300-01) 6. pontjában 

bejelölte a 2. alintézkedést (Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése). Amennyiben 

a kérdés nem releváns, kérjük, írjon nullát. 

 

o, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb termelési 

rendszert (minőség, technológiai innováció) a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig 

összesen? 

Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb 

termelési rendszert (minőség, technológiai innováció) a beruházás megkezdésétől tárgyév 

(2010.) végéig összesen. 

Ez a kérdés Önre nézve akkor releváns, ha a Támogatási Főlap (L0300-01) 6. pontjában 

bejelölte a 2. alintézkedést (Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése). Amennyiben 

a kérdés nem releváns, kérjük, írjon nullát. 

 

p, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a felújított 

halfeldolgozó üzemben a tárgyévben? 

Kérjük, hogy adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a 

felújított halfeldolgozó üzemben a tárgyévben (2010.). 

 

q, Kizárólag a támogatásnak köszönhetően felújított halfeldolgozó üzemben hány tonnányi 

kapacitást ért el a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen? 
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Kérjük, adja meg, hogy a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a 

felújított halfeldolgozó üzemben a beruházás megkezdésétől tárgyév (2010.) végéig összesen. 

  


