XII. Agrárminisztérium 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
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1a.

1_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások










1b.
393973

1_Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése
A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő tőkeemelés finanszírozása.
A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság 
–
–
tőkeemelés 
jogcímén
–
–
–
–
–
2.
384817

2_Uniós programok kiegészítő támogatása
1. A Méhészeti Nemzeti Program
1.1. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022. közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) 
AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet]alapján a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása.

1. a 19/2021. (V. 5.) AM 
FM rendeletben meghatározott kérelmező, továbbá a pályázati eljárás nyertese
2. 15/2021. (III. 31.) 
AM rendeletben meghatározott kérelmező
3. az 57/2019. (XII. 14.) 
AM rendeletben nevesített kedvezményezettek
4. állattartók
5. civil szervezet
6. gazdasági társaság
7. informatikai rendszer létrehozásával, adatgyűjtéssel, adatfeldolgozással és intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésével, a támogatási rendszer végrehajtásának értékelésével megbízott szakértő, vállalkozó vagy költségvetési szerv
8. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet
9. kártérítési keresetet megnyerő ügyfél
10. költségvetési szerv
11. köznevelési intézmény
12. zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

1. a 19/2021. (V. 5.) AM rendelet alapján
2. a 15/2021. (III. 31.)
AM rendelet alapján
3. az 50/2017. 
(X. 10.) 
FM rendelet alapján
4. egyedi döntés alapján vagy
5. pályázati eljárás keretében
–
1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

–
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
–
–
igénybe vehető




2. Az Igyál tejet program
2.1. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2021. (V. 5.) AM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.
2.2. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016.november 3-i 2017/39/EUbizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági rendelet) 
8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.














3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása
3.1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet[a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet]alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése, valamint a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése.
3.2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintően a támogatási rendszert megalapozó tanulmányok készítése, jogszabály által előírt, információs rendszerek kialakítása, adatgyűjtések és értékelések végrehajtása.
3.3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintő rendkívüli válságokat kezelő intézkedések.













4. Az egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
4.1. Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, 
a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok éves finanszírozásának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve a zoonózisok felszámolását, ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása.
4.2. Ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.














5. Az iskolagyümölcs program
5.1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 15/2021. (III. 31.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása.
5.2. Az iskolagyümölcs program kommunikációs feladatainak ellátása.
5.3. A 2017/39/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.














6. A Nemzeti Diverzifikációs Program
6.1. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegek rendezése.
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394017

3_Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés 
finanszírozása.
Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok
–
–
1. tőkeemelés vagy 
2. pótbefizetés 
jogcímén
Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.
–
Alföldi Agrárszakképzési Centrum
–
–
4.
394028

4_Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1. A Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés 
finanszírozása.
A Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok
–
–
1. tőkeemelés vagy 
2. pótbefizetés 
jogcímén
Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint. 
–
Déli Agrárszakképzési Centrum
–
–
5.
394039

5_Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1. Az Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés 
finanszírozása.
Az Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok
–
–
1. tőkeemelés vagy 
2. pótbefizetés 
jogcímén
 Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.
–
Északi Agrárszakképzési Centrum
–
–
6.
394040

6_Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés 
finanszírozása.
A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok
–
–
1. tőkeemelés vagy 
2. pótbefizetés 
jogcímén
 Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.
–
Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
–
–
7.
394051

7_Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1. A Közép-
magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés 
finanszírozása.
A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok
–
–
1. tőkeemelés vagy 
2. pótbefizetés 
jogcímén
 Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.
–
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
–
–
8.
397128

8_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások













2_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások













1_A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai
1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. pótbefizetés 
finanszírozása.
A NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
–
–
1. tőkeemelés vagy 
2. pótbefizetés 
jogcímén
Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.
–
NÉBIH
–
–

