
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására 
és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az
innovációs képesség ösztönzése, a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, valamint a gazdasági
szerkezet fejlesztése az új mikrovállalkozások létrehozásának,  illetve mûködõ mikrovállalkozások beruházásainak,
mûszaki-technológiai fejlesztésének a támogatása által.
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Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény ben

(a továb biak ban: KKV tör vény) ekként meghatározott vállalkozás a KKV tör vény 4.  §-ában meghatározott
partnervállalkozások és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét is figye lembe véve,

2. mezõgazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezõgazdasági
tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettõl és a mezõgazdasági hasznosítású 
épületeitõl,

3. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 2. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés,
4. ügyfél: mûködõ vagy induló mikrovállalkozás, valamint az olyan természetes személy, aki vállalja, hogy

a támogatás megítélését köve tõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóvá válik,
és tevékenységét – ha fõállású alkalmazottat nem foglalkoztat – fõállásban ekként végzi,

5. teljes akadálymentesítés: ha az építmény mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás
nélkül használható,

6. részleges akadálymentesítés: ha a meglévõ építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ átalakítása 
kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható volna, vagy az
építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek,
szabályoknak, az építményben lévõ szolgáltatások azonban így is hozzáférhetõek mindenki számára,

7. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az a nem induló vállalkozás, amelynek a saját tõkéje veszteség  miatt nem éri el
a jegyzett tõke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több
mint egynegyede a megelõzõ beszámoló óta eltelt idõszak alatt keletkezett,

8. beruházás befejezése: a beruházással meg valósított létesítmény üzembe helyezésének idõpontja,
9. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem

benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül jegyezték be, továbbá az egyéni vállalkozó,  illetve az õstermelõ, ha
a vállalkozói igazolvány,  illetve az õstermelõi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónapon belül került sor,

10. épület: jellemzõen emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggõ
tevékenység, rendszeres munkavégzés vagy tárolás céljából.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában meg valósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.)
3.  §-a szerint kell értelmezni.

A támogatás tárgya, elszámolható kiadások

3.  § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról 
és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról  szóló, 2006. február 20-i
320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések meg valósítására támogatás
vehetõ igénybe a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a (2) bekezdésben
meghatározott, mezõgazdaságon kívül végzett olyan tevékenységre, amely szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett
vagy az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz
bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig
felvett tevékenységei között.

(2) E rendelet alapján támogatható tevékenységek, eszközök és elszámolható költségek a következõk:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ eszközök – a 3. mellékletben szereplõ eszközök kivételével –

beszerzése,
b) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épületkorszerûsítés,

új épület kialakítása,
c) kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékû

infrastruktúra-fejlesztés,
d) a 2. mellékletben meghatározott minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése,
e) az NDP Vhr. 22.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.
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(3) A (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott támogatható tevékenység vagy kiadás önállóan nem szerepelhet egy
támogatási kérelemben.

(4) Ha a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a gazdasági tevékenységgel érintett
épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell meghatározni.

(5) Nem számolható el kiadásként a 3. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésének költsége.
(6) Ha az ügyfél olyan, a 3. mellékletben nem szereplõ eszközt kíván beszerezni, amely a gépkatalógusban nem szerepel,

a beszerezni kívánt gépnek meg kell felelnie az NDP Vhr. 20.  § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételnek,
valamint rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel.

(7) Nem igényelhetõ támogatás élõ állat vásárlására.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2) Nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére nem nyújtható támogatás.
(3) Induló vállalkozás esetében a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik – lezárt – teljes gazdasági évet

köve tõen kell vizsgálni, hogy nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül-e a vállalkozás.
(4) Nem vehetõ igénybe támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének

létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekre:
a) 55.10, 55.20 és 55.30 szakágazatba tartozó tevékenység,
b) a B. nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenység a 08.92 szakágazatba tartozó tevékenység kivételével,
c) a 47.30 szakágazatba tartozó tevékenység,
d) a 46 ágazatba tartozó tevékenység,
e) a 45.1, 45.3 és 45.4 alágazatba tartozó tevékenység,
f) a K. nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenység, valamint a 41 ágazatba tartozó tevékenység és 68 ágazatba

tartozó tevékenység,
g) az O és a P nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenység a 85.5 alágazatba tartozó tevékenység kivételével,
h) a 02 ágazatba tartozó tevékenység,
i) 52.10 szakágazatba tartozó tevékenység,
j) 77.31 szakágazatba tartozó tevékenység,
k) 03 ágazatba tartozó tevékenység,
l) 11.01 szakágazatba tartozó tevékenység,
m) 11.04 szakágazatba tartozó tevékenység,
n) 49 ágazatba tartozó tevékenység,
o) 50 ágazatba tartozó tevékenység,
p) 51 ágazatba tartozó tevékenység.

(5) Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztéshez, amely az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. mellékletében
szereplõ termékek elõállítására, elsõdleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1.  § 11. pontjában meghatározott
érzékeny ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

(6) Mûvelet kizárólag a 4. melléklet szerinti településen  valósulhat meg. Az ügyfélnek legkésõbb a hiánypótlás
benyújtásakor a mûvelet meg valósulási helye szerinti településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkeznie. Ha a mûvelet több települést is érint, az ügyfélnek – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi
településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

(7) Kizárólag gépberuházást, eszközbeszerzést tartalmazó mûvelet esetén az ügyfélnek csak a 4. melléklet szerinti egyik
településen kell lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie.
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A támogatás mértéke

5.  § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, ezért mezõgazdasági
célú csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

(2) A támogatás ügyfelenként egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a.
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg

a) a gépek, berendezések beszerzése esetén a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat,
b) az építési normagyûjteményben beazonosítható tételek esetén az építési normagyûjtemény szerinti

referenciaárat,
c) ha a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.  § (1) bekezdés h) pontja alapján benyújtott és

kiválasztott ajánlat értékét.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó

igazolásokat, dokumentumokat,
b) az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett mezõgazdasági célú

csekély összegû (de minimis) támogatásról  szóló nyilatkozatot,
c) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján

közzétett formanyomtatvány szerinti üzleti tervet.

A kifizetési kérelem benyújtása

7.  § Az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –
a) induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és az

ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi körérõl,
b) új gazdasági tevékenység felvétele esetén az adóbejelentkezési lap másolatát.

Záró rendelkezés

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló 1290/2005/EK rendelet
módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására
szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról  szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról,

c) a Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra  való alkalmazásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Szakmai szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

Szakmai szempontok
Az ügyfél a meg valósítás helye szerinti összes
településen még nem mûködõ szolgáltatást,
vállalkozói tevékenységet hoz létre:
– Igen
– Nem

nyilatkozat alapján

5
0

A fejleszteni kívánt tevékenység több jogosult
települést is érint
5 felett
2–4 települést érint
1 települést érint

a támogatási kérelem alapján

15
8
0

Összesen 20
Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag
foglalkoztatotti létszámához képest
a foglalkoztatottak számának bõvítése a fejlesztés
hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma
(beleértve az önfoglalkoztatást):
– 0–30 000 000 Ft/új munkahely
– 30 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely
– 50 000 000 Ft/új munkahely felett
– Nem hoz létre új munkahelyet

a támogatási kérelem alapján

6
3
1
0

A beruházás befejezését követõ év végén hátrányos
helyzetû munkavállalót
(– nõ,
– 25 év alatti pályakezdõ fiatal,
– fogyatékkal élõ,
– 40 évnél idõsebb, 2 vagy több 10 éven aluli

gyermeket nevelõ munkavállaló,
– 10 éven aluli gyereket nevelõ egyedülálló

munkavállaló) foglalkoztatását tervezi:
– Legalább két fõ hátrányos helyzetû munkavállaló

foglalkoztatását tervezi (beleértve az
önfoglalkoztatást)

– Legalább egy fõ hátrányos helyzetû munkavállaló
foglalkoztatását tervezi (beleértve az
önfoglalkoztatást)

– Hátrányos helyzetû munkavállaló foglalkoztatását
nem tervezi

nyilatkozat alapján

4

2

0

A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) vagy szolgáltatás
akadálymentesítése is megtörténik:
– A támogatási kérelemben szereplõ összes

támogatható tevékenység keretében
meg valósuló fejlesztés teljes
akadálymentesítésére sor kerül

– Nem az összes beruházás tekintetében kerül sor
teljes akadálymentesítésre, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik

– Nem történik részleges vagy teljes
akadálymentesítés

a támogatási kérelem és
tervdokumentáció alapján

2

1

0
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Szakmai szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám

Az ügyfél az üzemeltetési idõszak alatt, támogatásra
jogosult szervezetek együttmûködésével kívánja
a fejlesztést mûködtetni:
– Igen
– Nem

együttmûködési megállapodás

5
0

A fejlesztés hozzájárul a fejlesztés által érintett 
– helyben élõ, dolgozó – emberek környezetének,
életminõségének javításához:
– Igen
– Nem

a támogatási kérelem alapján

3
0

Összesen 20

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (ellenõrzés módja)
Maximális
pontszám

Pénzügyi terv
Az ügyfél pénzügyi tervének
koherenciája

befektetett eszközök változása 2
saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt 2
értékcsökkenés változása 2
saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt 1

Vállalatértékelés az ügyfél 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 4
adózás elõtti eredmény vizsgálata az igénylés benyújtását
megelõzõ két évben

4

Tervadatok értékelése az ügyfél 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 6
Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Ha az ügyfél 1 fõre jutó árbevétele a negyedik évre nézve
benyújtás évéhez képest több mint 10%-kal bõvül, akkor 
1 pont, ha több mint 20%-kal bõvül, akkor 3 pont.
Induló vállalkozások esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot, akkor 
1 pont, ha eléri a 4 millió forintot, akkor 3 pont, ha nincs
alkalmazott, akkor 0 pont.

3

Ha a benyújtást követõ 3 évben tervezett árbevételek
bázisévhez viszonyított növekményeinek összege eléri
a támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha eléri az 1,2-szeresét,
akkor 3 pont.

3

Ha az árbevétel-arányos adózás elõtti eredmény a negyedik
évre nézve a bázisévhez képest 10%-kal bõvül, akkor 1 pont, ha 
több mint 20%-kal bõvül, akkor 3 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálatot az aktiválást követõ
évre kell vizsgálni.

3

Pénzügyi terv összesen 30
Üzleti terv

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 2
Ügyfél bemutatása 6
Piacelemzés és értékesítés 16
Mûködési terv 15
Szervezet, emberi erõforrások 6
Tevékenységfejlesztések bemutatása 25
Kommunikációs terv 5
Az ügyfél társadalmi felelõsségvállalása 5

Üzleti terv összesen 80
Mindösszesen 150
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2. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések köre, valamint a támogatható minõség- 
és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések
Telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó
infrastrukturális beruházások a következõk:
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint

egyéb berendezések kiépítése,
2. tûzi-víz hálózat, korszerû tûzvédelmi hálózat, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések

kiépítése,
3. földgázvezeték, távhõvezeték kiépítése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések

kiépítése,
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések

kiépítése,
5. esõ- és szennyvízelvezetés, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése,
7. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése,
8. a külsõ telefonhálózat és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
9. út- és parkolóépítés,
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése,
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése

(melegvíz, fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználása céljából).
2. Minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. ISO 9001 szabvány elõ írása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
2. ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése, hitelesítése és

– Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált tanúsító igénybevétele esetén – tanúsíttatása,
3. ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és

tanúsíttatása,
4. AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése

és tanúsíttatása,
5. ISO 13485 szabvány elõ írása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó

minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
6. MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem- és biztonság-irányítási rendszer bevezetése és

tanúsíttatása,
7. ISO 27001:2005 informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása,
8. ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment

követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
9. BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása,
10. COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási 

rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
11. ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
12. TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági elõ írások teljesítésének

megfelelõ irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása,
13. ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
14. TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási

szolgáltatások minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
15. BS 7799–2/ISO 17799 szabvány elõ írásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és

tanúsíttatása,
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16. élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása,
17. EMAS minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
18. közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) bevezetése, hitelesítése és tanúsíttatása.

3. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A kiadásként nem elszámolható eszközök

Vámtarifaszám Megnevezés

73084010 Bányatám vasból vagy acélból
84011000 Atomreaktor
84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
84013000 Nem sugárzó fûtõanyagelem / patron
84014000 Atomreaktor-alkatrész
84061000 Gõzturbina (víz- vagy más gõz üzemû) hajózáshoz
84068110 Gõzturbina villamosenergia-termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
84068190 Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamosenergia-

termelésben használt)
84068211 Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamosenergia-termeléshez
84068219 Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamosenergia-

termeléshez
84068290 Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamosenergia-

termelésben használt)
84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
84069090 Más alkatrész gõzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
84071000 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús repülõgépmotor
84072110 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,

max. 325 cm3

84072191 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,
több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû

84072199 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,
több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû

84072920 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ,
legfeljebb 200 kW teljesítményû

84072980 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ, több
mint 200 kW teljesítményû

84073100 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, legfeljebb
50 cm3

84073210 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 50 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

84073290 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 125 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

84073310 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 250 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

84073390 Más szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, 
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)

84073410 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több mint
1000 cm3, ipari összeszerelésre

84073430 Használt szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor,
több mint 1000 cm3

84073491 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

84073499 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármû-motor, több
mint 1500 cm3
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Vámtarifaszám Megnevezés

84079010 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-, a hajó- 
és közútijármû-motor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú

84079050 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-, a hajó- 
és közútijármû-motor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú, ipari összeszerelésre

84079080 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel,
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

84079090 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-,
a hajó- és közútijármû-motor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel,
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW
84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW, de

max. 50 kW
84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 50 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW, de

max. 100 kW
84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW, de

max. 200 kW
84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW, de

max. 300 kW
84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW, de

max. 500 kW
84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW, de

max. 1000 kW
84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW, de

max. 5000 kW
84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW
84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes

mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
84082035 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW teljesítmény felett
84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10

alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84082055 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)
84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW, de

legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
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Vámtarifaszám Megnevezés

84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kiv. a 8408 20
10 alszám alá tartozó motorok,  illetve kerekes traktor)

84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és
közúti forgalomban használtak)

84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve tengeri
hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089043 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089045 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089047 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089061 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089065 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089067 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089081 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089085 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kiv. vasúti
hajtómotor,  illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor,  illetve
tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

84091000 Alkatrész belsõ égésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású (dízel- vagy féldízel) motor alkatrésze
84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel
84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból

készültek)
84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel
84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros

gázturbina)
84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású

vagy légcsavaros gázturbina)
84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kiv.

sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros

gázturbina)
84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
84119900 Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
84121000 Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
84131100 Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenõanyag-adagoló szivattyú
84798930 Mozgatható hajtású bányatám
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Nem támogatható a közúti közlekedés szabályairól  szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben
meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalom körébe tartozó
eszköz beszerzése.

4. melléklet a 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A kabai cukorgyár bezárásával érintett települések
Ártánd
Balmazújváros
Báránd
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Csorvás
Debrecen
Derecske
Dombegyház
Ebes
Esztár
Földes
Füzesgyarmat
Gerendás
Gyula
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Karcag
Kétsoprony
Kevermes
Konyár
Mezõkovácsháza
Mikepércs
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyrábé
Orosháza
Pocsaj
Pusztaföldvár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szarvas
Szeghalom
Telekgerendás
Tépe
Tetétlen
Tiszaörs
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Tiszaszentimre
Tótkomlós
Vésztõ

B) A petõházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyõ
Bezenye
Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bõ
Bõny
Börcs
Bõsárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertõd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fonó
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Gölle
Gyóró
Gyõr
Gyõrújbarát
Gyõrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kõszeg
Kõszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafõ
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezõfalva
Mezõlak
Mezõörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbõd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
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Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petõháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel

39398 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 156. szám



Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira

C) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövõ
Encs
Erdõbénye
Felsõdobsza
Felsõvadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
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Mád
Megyaszó
Mezõkeresztes
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos

D) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
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Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsõszentiván
Gádoros
Hódmezõvásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezõberény
Mezõtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykõrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás
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