
A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

154/2008. (XI. 26.) FVM 
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok

igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes
fel té te le i rõl szó ló 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let

mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §
(1) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, 

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„e) ker té sze ti ter me lõ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki
ker té sze ti szak mai szer ve ze ti tag ság gal ren del ke zik, és az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 1. szá mú mel lék le te sze rin ti
D14A – D17, D34, E, G01A – G05, G07, I02 SFH kó dok
kö zül leg alább eggyel ren del ke zik;”

(2) Az R. 2. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„g) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
aki/amely a Vhr. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti SFH kó dok
kö zül leg alább eggyel ren del ke zik.”

2. §

(1) Az R. 5. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re ak kor jo go -
sult, ha

a) a TSzK-val írás ban kö tött szer zõ dés ke re té ben, és a
szer zõ dés sze rin ti tel je sí té si ha tár idõn be lül, igény be ve szi

aa) az (1) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti ügy fe lek ese -
té ben leg alább a 3. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szol -
gál ta tást, va la mint a gaz da sá ga egé szé re vo nat ko zó an a
3. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti va la mennyi szol gál ta -
tást az 5. szá mú mel lék let alap ján,

ab) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ügy fe lek ese té ben
leg alább az 1. szá mú mel lék let sze rin ti Era1 és Erb1 kód -
szá mú szol gál ta tá so kat;

b) egy nap tá ri évre vo nat ko zó an csak egy TSzK-val kö -
tött egy szol gál ta tói szer zõ dés re, az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott jo go sult sá gi jog cí mek egyi ke alap ján nyújt be
tá mo ga tá si ké rel met;

c) a TSzK-val kö tött szer zõ dé sé ben a szol gál ta tás tar -
talma az 1. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ en, té te le sen
meg van ha tá roz va;

d) a TSzK-val kö tött szer zõ dés meg kö té sé nek idõ -
pont ja nem ko ráb bi, mint e ren de let ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont ja;

e) még nem vett igény be e ren de let alap ján tá mo ga tást,
vagy e ren de let alap ján igény be vett tá mo ga tást, és az elõ -
zõ leg be nyúj tott leg utób bi tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá si
idõ sza ká nak utol só nap ját kö ve tõ en gaz dál ko dá si kö rül -
mé nye i ben – a 4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak leg alább
egyi ké nek meg fe le lõ en – je len tõs vál to zás kö vet ke zett be,
vagy a gaz dál ko dá sá nak fel té te le it je len tõs mó don érin tõ
jog sza bá lyi vál to zás tör tént.

Egy ügy fél a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ban leg fel jebb
3 al ka lom mal jo go sult tá mo ga tás ra. A tá mo ga tás igény be -
vé te lét a tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben
helyt adó ha tá ro zat kéz hez vé te le meg va ló sít ja, ki vé ve, ha
a tá mo ga tá si ké rel met az ügy fél jog sze rû en vissza von ja,
vagy a tá mo ga tá si ha tá ro zat tal szer zett jo ga i ról jog sze rû en 
le mond.”

(2) Az R. 5. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
ügy fe lek kö te le sek a gaz da sá guk mé re tét iga zo ló – a Vhr.
1. szá mú mel lék le te sze rin ti – SFH kó dot és an nak
mennyi sé gét a gaz da sá guk egé szé re vo nat ko zó an kö zöl ni
a tá mo ga tá si ké rel mük ben.”

3. §

Az R. 6. §-a a kö vet ke zõ (13) és (14) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(13) A Vhr. 6. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en
– me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ügy fél ese té ben – a tá mo ga tá si 
ké rel mé hez nem kell mel lé kel ni az ér vé nyes õs ter me lõi
iga zol vány hi te les má so la tát.

(14) A Vhr. 15. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en 
– egyé ni vál lal ko zó ügy fél ese té ben – a tá mo ga tá si ké rel -
mé hez nem kell mel lé kel ni az egyé ni vál lal ko zói iga -
zolványt ki ál lí tó szerv iga zo lá sát vál lal ko zói te vé keny sé -
gé rõl.”

4. §

Az R. 9. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Amennyi ben az el len õr zés so rán bi zo nyos sá got

nyer, hogy az ügy fél nem tett ele get az 5. § (5) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az
ügy fél nek a tá mo ga tá si ké re lem hez kap cso ló dó támoga -
tási jo go sult sá ga meg szû nik.”

5. §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 5. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki.

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel,
ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en kö tött
szer zõ dé sek te kin te té ben le het al kal maz ni.

(2) Az R. e ren de let tel mó do sí tott 6. § (13)–(14) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat a 2008. au gusz tus 31. után be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mek re is al kal maz ni kell.

(3) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a fa lu meg újí tás ra és -fej lesz tés re igény be ve he tõ tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 135/2008. (X. 18.)
FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben 
a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész he lyé be a „2009. ja -
nuár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt kö ve tõ en éven te”
szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a 2009. év tõl éven -
te” szö veg rész lép.

(4) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a mik ro vál lal ko zá sok lét re ho zá sá ra és fej lesz té sé re
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló
136/2008. (X. 18.) FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ szö ve gé ben a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész
he lyé be a „2009. ja nu ár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt
kö ve tõ en éven te” szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a
2009. év tõl éven te” szö veg rész lép.

(5) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a tu risz ti kai te vé keny sé gek ösz tön zé sé hez nyúj tan dó
tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 137/2008.
(X. 18.) FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész he lyé be a
„2009. ja nu ár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt kö ve tõ en
éven te” szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a 2009. év -
tõl éven te” szö veg rész lép.

(6) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a vi dé ki örök ség meg õr zé sé hez igény be ve he tõ tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 138/2008. (X. 18.)
FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben 
a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész he lyé be a „2009. ja -
nuár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt kö ve tõ en éven te”
szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a 2009. év tõl éven -
te” szö veg rész lép.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 154/2008. (XI. 26.) FVM ren de let hez

„5. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez 

Nö vény ter mesz té si te vé keny ség
(ker té sze ti te vé keny ség nél kül)

Ál lat te nyész té si te vé keny ség Ker té sze ti te vé keny ség Vad gaz dál ko dá si te vé keny ség

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

D01

Nta1, Nta2, Nta3,
Nta4

J01

Áta1, Áta2, Áta3,
Áta4

D14A

Kea1, Kea2,
Kea3, Kea4

 V01
Vaa1D02 J02A D14B  V02

D03 J02B D15  V03

D04 J03 D16

D05 J04 D17

D06 J05 D34

D07 J06 E

D08 J07 G01A

D09E J08 G01B

D09F J09A G01C

D09G J09B G02

D10 J10A G03A

D11 J10B G03B

D12 J11 G04A

D18A J12 G04B

D18B1 J13 G04C

D18B3 J14 G04D

D19 J15 G05

D20 J16A G07

D21 J16B I02

D22 J16C  

D23 J16D

D24 J17

D25 J18

D26

D27

D28

D29

D30

D31

D32

D33

D35

F01

F02

G06

G06A

G06B

G06C

I01
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