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1_Környezet- és természetvédelmi feladatok

1. A Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása
1.1. Az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött Megállapodás alapján monitoring mûködtetése a Dunában és a Mosoni-Dunában a vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata érdekében.

1. civil szervezet
2. egyéni vállalkozó 
3. egyházi jogi személy 
4. felsõoktatási intézmény 
5. gazdasági társaság
6. helyi önkormányzat
7. költségvetési szerv
8. közalapítvány 
9. köztestület
10. kutatóintézet
11. természetes személy

1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
–
igénybe vehetõ

–




2. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása.














3. A környezetvédelmi pályázatok támogatása
3.1. A nemzetközi nyertes környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása.
3.2. Az árfolyamkockázatok kezelése.
3.3. A pályázat lezárását követõen az elõírt feladatok ellátásának támogatása.
3.4. A pótlólagosan felmerült költségekhez hozzájárulás nyújtása.














4. A természeti értékek védelme
4.1. A természetvédelmi érdekbõl eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokhoz, illetve a védett állatokhoz, vagy azok megóvásához kapcsolódó igények és feladatok, valamint az azokkal összefüggésben felmerülõ adminisztratív költségek finanszírozása.
4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyûjtési és adatkezelési költségek finanszírozása.
4.3. A természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása.
4.4.A természetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, valamint a fejlesztési irányok megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozása.














5. A természetvédelmi pályázatok támogatása
5.1. A nemzetközi nyertes pályázatok támogatása, azon belül kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása.
5.2. Az árfolyamkockázatok kezelése.
5.3. A pályázat lezárása után elõírt feladatok ellátása.
5.4. A pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítása.














6. A környezeti elemek védelme
6.1. A környezeti tudatosság növelésével kapcsolatos feladatok támogatása.
6.2. A környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok támogatása.
6.3. A hulladékszegény és a környezetkímélõ technológiák, eljárások, gyakorlatok elterjedésének elõsegítésével kapcsolatos feladatok támogatása.
6.4. A környezeti fejlesztések, prioritások, valamint stratégiák megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása.














7. A Mátészalkai Ipari Parkban az innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósítása.














8. Az Országos Levegõterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegõminõség javításával kapcsolatos kiadások
8.1. A környezeti levegõ minõségének fenntartása és javítása.
8.2. Az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztetõ légszennyezettség kialakulásának megelõzése.














9. Az állami génmegõrzési feladatok támogatása
9.1. A növényi génmegõrzési és az õshonos haszonállatok génerõforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.














10. A települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása.
10.1. A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelethez kapcsolódó, stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.














11. 
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1_Földügyi feladatok
1. A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei
1.1 A védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges – a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 
1995. évi XCIII. törvény, valamint a termelõszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezésérõl és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény szerinti – feladatok ellátása, elsõdlegesen a kártalanítási igények, kisajátítások és területvásárlások finanszírozása.
1.2. A területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülõ, az állami tulajdonba vételt jogi és más szakmai szempontok alapján megalapozó, ahhoz szorosan kapcsolódó, járulékos költségek finanszírozása.

1. gazdasági társaság
2. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján
indokolt esetben nyújtható
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
–
–





2. Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
2.1. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minõsülõ ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésérõl szóló 2020. évi LXXI. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a fõvárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megilletõ költségtérítés finanszírozása.
2.2. A földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének finanszírozása.
2.3. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok költségének finanszírozása.
2.4. A megosztási eljárás földhivatali és földmérési feladatainak egyszerûsítéséhez szükséges szakmai jellegû kiadások finanszírozása.















3. 
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3_Erdõ-, vad- és halgazdálkodási feladatok 
1. A vadgazdálkodás támogatása
1.1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár mûködtetése.
1.2. Az apróvad-gazdálkodás, az élõhely-fejlesztés és élõhely-rekonstrukció, a hagyományos vadászati módok, a vadászati kultúra, valamint a vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerûsítése.
1.3. Az Országos Trófeabíráló Testület felállítása és mûködtetése.
1.4. 
1.5. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum mûködtetése.

1. a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhvtv.) meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy 
2. állami tulajdonban lévõ erdõgazdasági társaság
3. állami halgazdálkodási társaság
4. civil szervezet
5. erdõgazdálkodói nyilvántartásban szereplõ magántulajdonú erdõre nyilvántartott erdõgazdálkodó
6. erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplõ személy
7. egyházi jogi személy
8. felsõoktatási intézmény
9. gazdálkodó szervezet
10. gazdasági társaság
11. halgazdálkodással, horgászturizmussal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeret-terjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy mûvészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet 
12. költségvetési szerv
13. köztestület
14.nemzetközi civil szervezet
15. természetes személy

1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

–
igénybe vehetõ
–





2. Az erdõfelújítás, erdõk a klímaváltozásban
2.1. Az erdõgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján a magántulajdonú erdõk felújítási, fenntartási költségeinek támogatása.
2.2. Az erdõkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának támogatása.
2.3. A fenntartható erdõgazdálkodást, erdõfelújítást, erdõtelepítést, a biodiverzitás megõrzését szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.
2.4. Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység támogatása.
2.5. Az erdõgazdálkodás szakszerûségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet végrehajtása érdekében felmerült támogatások nyújtása.














3. Az erdészeti környezeti nevelés
3.1. 
3.2. Az erdõkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának támogatása.
3.3. A fenntartható erdõgazdálkodást, erdõtelepítést, erdészeti környezeti nevelési tevékenységet szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.
3.4. Az erdészeti környezeti nevelés támogatása.















4. Az erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
4.1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendeletalapján a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésû erdei vasutak kizárólag mûködési célú támogatása. 















5. Az állami halgazdálkodási feladatok támogatása
5.1. A Hhvtv.63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása.
5.2. A Magyar Államot megilletõ halgazdálkodási joggal rendelkezõ, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása.














6. Az állami erdõgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása
6.1. A szakmai feladatok támogatása
6.1.1. Az erdõgazdaságok tevékenysége során felmerülõ szükségleteknek, kihívásoknak történõ megfelelés érdekében szükséges beruházások, fejlesztések, innovációk, technológiák támogatása.
6.1.2. A klímaváltozásra is figyelemmel a természetkímélõ erdõkezelésnek és a természetvédelmi igényeknek megfelelõ technológiák, energetikai korszerûsítések, infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.
6.1.3. A klímaváltozás elleni védekezés érdekében történõ erdõsítési feladatok támogatása.
6.2. A közjóléti fejlesztések ellátása
6.2.1. A társadalom igényei alapján a közjóléti célú beruházások létrehozásának, a meglévõ közjóléti létesítmények fejlesztésének, valamint
a szolgáltatások színvonala és minõsége javításának támogatása.















7. A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása
7.1. A fenntartható erdõgazdálkodást és a megújuló energiaforrások elterjesztését szolgáló tudományos feladatok támogatása. 
7.2. Az Erdõvédelmi Prognózis készítésének támogatása az Országos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer felhasználásával.
7.3. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat mûködtetése és prognózis készítése.
7.4. Az Erdészeti Döntéstámogatói Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása.
7.5. Közremûködés az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentéshez szükséges nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelõ Nemzeti Nyilvántartási Rendszer erdészeti ágazatra vonatkozó tartalmának elkészítésében.
7.6. Az adatgyûjtés és kiértékelés az erdészeti mérõ- és megfigyelõ rendszer (EMMRE) keretében az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata tekintetében.
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2_Mezõgazdasági szakmai feladatok
1. Az agrárkutatás támogatása
1.1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innovációs (a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása.
1.2. A K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása.
1.3. A kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek mûködési feltételeinek javítása.
1.4. Az agrárkutatási tevékenységet érintõ információk közzétételének, így különösen a tudományos lapok, a szakmai kiadványok, az elektronikus felületek és az ismeretterjesztõ rendezvények támogatása.
1.5. A hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása.
1.6. A kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek támogatása.
1.7. A Tokaji borvidék szõlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatása.

1. civil szervezet
2. gazdasági társaság
3. felsõoktatási intézmény
4. költségvetési szerv
5. köztestület
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
igénybe vehetõ
–





2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
2.1. A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvényben, valamint a szõlészetrõl és borászatról szóló törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok mûködési, beruházási és fejlesztési célú feladatainak támogatása.
2.2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi szervezetek mûködésébõl eredõ feladatainak támogatása.















3. A lovassport és a lósport támogatása
3.1. A lovassport fejlesztésével összefüggõ végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.2. A lósport fejlesztésével összefüggõ végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.3. A 3.1. és a 3.2. alpont szerinti támogatások esetén beruházási és fejlesztési célú támogatások nem nyújthatóak.














4. Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. közfeladatainak támogatása
4.1. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer mûködtetése.
4.2. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer és ágazati adatbázisok mûködtetése.
4.3.A termésbecslésrõl, állapotminõsítésrõl, valamint a mezõgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.
4.4. Közremûködés a Mezõgazdasági Számlák Rendszerének, valamint a mezõgazdasági kockázatkezelési rendszer mûködtetésében.
4.5. Az öntözéses gazdálkodás alapadatainak szolgáltatása.















5. Az agrár-marketing célú feladatok támogatása
5.1. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatása.
5.2. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatásával összefüggésben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülõ mûködési kiadások támogatása.















6. Az állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása
6.1. A tenyésztési, valamint a termelési integrációs programok támogatása.
6.2. A kutatás-fejlesztési programok támogatása.
6.3. A termékfejlesztés, valamint a termékek eredetigazolása, minõségbiztosítása és piacra juttatásának támogatása.
6.4. A tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztésének támogatása.
6.5. A kommunikációs és marketingprogramok támogatása.
6.6. Az informatikai fejlesztések támogatása.
6.7.A jogszabályban rögzített feladatok végrehajtási, mûködési, beruházási és fejlesztési célú támogatása.
6.8. Méhészetekben 2016. január 1 és 2019. december 31. között fipronil hatóanyaggal szennyezettség miatt bekövetkezett káresemény kapcsán az Országos Méhészeti Egyesület általi követelésérvényesítés támogatása.















7. A Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése.















8. A Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása
8.1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok támogatása.
8.2. A Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó épületek létesítésének támogatása.
8.3. A Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.
8.4. A Program lebonyolítási költségei fedezésének támogatása.
8.5. A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenységtámogatása.
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4_Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 
1.A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása
1.1. A Magyarország parlagfû elleni védekezési tevékenységeit támogató célprogramok finanszírozása.

1. a feladatok végrehajtásában közremûködõ egyéb gazdálkodó szervezet
2. civil szervezet
3. helyi önkormányzat
4. kártalanításra jogosult szervezet vagy személy
5. költségvetési szerv
6. köztestület

1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
igénybe vehetõ
–




2. A Pálinka Nemzeti Tanács
2.1. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben meghatározott közfeladatok támogatása.
2.2. A Pálinka Nemzeti Tanács mûködésébõl eredõ feladatainak támogatása.














3. Az állatvédelem támogatása
3.1. A menhelyek és az ebrendészeti telepek korszerûsítésének támogatása.
3.2. Az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának támogatása.
3.3. A lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.
3.4. A gazdátlan ebek ivartalanításának támogatása.














4. A sertések reprodukciós zavarokkal és légzõszervi tünetekkel járó szindrómájától történõ mentesítésének támogatása
4.1. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzõszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítésérõl szóló 
3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történõ gyorsítása vagy befejezése.
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5_Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
1. Az állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
1.1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülõ Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott aktuális feladatok ellátásában közremûködõ, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak, programjainak, valamint tevékenységeinek támogatása.

1. civil szervezet
2. határon túli civil szervezet 
3. határon túli szervezet
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
igénybe vehetõ
– 




2. A határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása
2.1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttmûködésekben részt vevõ és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közremûködõ, a magyar gazdák érdekeit képviselõ szervezetek munkájának, mûködésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.
2.2. A Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok támogatása.
2.3. A Schams Ferenc tervben meghatározott feladatok támogatása.














3. A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív mûködéshez szükséges feladatok támogatása
3.1. A nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap mûködtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása.
3.2. A szakmai útmutatók készítése.
3.3.A szakmai felkészítõ képzések, valamint a szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, valamint a tájékoztató kiadványok és a rendezvények szervezése.
3.4.A hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése.
3.5. A hungarikumok és nemzeti értékek gyûjtésének, népszerûsítésének, megismertetésének, kutatásának, megõrzésének és gondozásának támogatása.
3.6. A határon túl fellelhetõ hungarikumok népszerûsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással összefüggésben felmerült és igazolt költségek fedezete.
3.7. A lebonyolításban részt vevõ költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.




























4. Az agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
4.1. Az agrárágazati szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladatainak és programjainak költségeihez történõ hozzájárulás az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe tartozó feladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósítása érdekében.














5. Az ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
5.1. A Magyar Állatorvosi Kamara esetében:
5.1.1. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, valamint
5.1.2. a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban
meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.
5.2. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében:
5.2.1. a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint
5.2.2. a miniszter és a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban
meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

4. egyéni vállalkozó
5. egyházi jogi személy
6. érdekképviseletek
7. FAO
8. gazdasági társaság
9. helyi önkormányzat
10. közalapítvány
11. költségvetési szerv
12. köztestület
13. szakmai szervezet
14. szövetkezet
15. természetes személy
16. nemzetközi szervezet
17. nemzetközi együttmûködésben részt vevõ
17.1. civil szervezet
17.2. gazdasági társaság
17.3. költségvetési szerv
17.4. egyéb külföldi jogi személy
18. nemzetiségi önkormányzat












6. A nemzetközi szervezetek tagsági díjai és a nemzetközi együttmûködések
6.1. az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint – a miniszter döntése alapján – a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggõ tagsági díjainak és hozzájárulásainak finanszírozása.
6.2. A nemzetközi együttmûködésekkel összefüggésben elõírt feladatok teljesítésének finanszírozása.














7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közfeladatainak támogatása
7.1. A fõvárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása.
7.2. A NAK közfeladatainak ellátása.














8. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) mûködésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása
8.1. A Herman Ottó Intézet mûködési kiadásainak támogatása. 
8.2. A Herman Ottó Intézet által ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.
8.3. A 8.1. és a 8.2. pontban foglalt támogatások kezelésével és mûködtetésével járó költségek.














9. Az Élelmezésügyi és Mezõgazdasági Világszervezet (a továbbiakban: FAO)intézményeinek finanszírozása
9.1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának támogatása.
9.2. A FAO ösztöndíjas program megvalósításának támogatása.
9.3. A projektfinanszírozás keretében
9.3.1. a kapacitásfejlesztés,
9.3.2. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság,
9.3.3. az állategészségügy, a halászat és akvakultúra,
9.3.4. az erdõgazdálkodás,
9.3.5. az organikus mezõgazdaság,
9.3.6. a fenntartható vidékfejlesztés,
9.3.7. a vízgazdálkodás, és
9.3.8. a Fenntartható Fejlõdési Célok elérését szolgáló fejlesztések
támogatása.














10. Az egyéb szervezetek feladatai
10.1. A kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletalapján a nem költségvetési szerv mûködési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása.
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6_Állat, növény- és GMO-kártalanítás
1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi 
XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása
1.1. A járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelõzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása.
1.2. Az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása.
1.3. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában
1.3.1. az állami kártalanítás,
1.3.2. az állami, valamint a közérdekû védekezés,
1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetû melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülõ igazolt költségek finanszírozása.
1.4. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában továbbá az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása.

2. A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 
21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése.

3. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekû, állami védekezés feladatainak ellátása.

4. A természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
1. gazdasági társaság
2. kártalanításra jogosult szervezet, személy
3. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján
–
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
–
–
igénybe vehetõ-
–
11.
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7_Nemzeti agrárkár-enyhítés
A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 
2011. évi CLXVIII. törvény), és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a termelõk és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer mûködtetése.
1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeket teljesítették
2. költségvetési szerv
3. köztestület
4. nonprofit gazdasági társaság
egyedi döntés alapján
indokolt esetben nyújtható
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
igénybe vehetõ
–
12.
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8_Peres ügyek
1. A Minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.
2. Ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése.
3. Az Európai Unió Bíróságának ítélete és a földeken fennálló haszonélvezeti jogosultságok ex lege megszüntetése miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt indult eljárásokkal összefüggő aktuális intézkedésekről szóló 2649/2021. kormányhatározat alapján történő kifizetés teljesítése.
Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetményjellegű kifizetések nem finanszírozhatóak.
1. jogi személy
2. jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet
3. költségvetési szerv
4. természetes személy
–
–
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
–
–
–
–
13.
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9_Fejezeti általános tartalék
Az év közben elõre nem látható kiadások fedezete.
1. fejezeti kezelésû elõirányzat
2. költségvetési szerv
–
–
1. egy összegben vagy
2. részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történõ kifizetéssel
–
–
–
–
–
14.
258267

17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott kísérõ intézkedésekbõl visszakövetelt támogatások nemzeti részének továbbítása a központi költségvetés felé.
–
–
–
egy összegben történõ kifizetéssel
–
–
–
–
igénybe vehetõ

