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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

38/2007. (V. 15.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló
27/2007. (IV. 17.) 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
 halászati 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  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
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
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (3) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ügy fél egy jog cí men be lül egy ké re lem be nyúj -
tá si idõ szak ban egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gép be szer zé si te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo -
ga tás mér té ke:

a) a gép szám lá val iga zolt be szer zé si árá nak, de leg fel -
jebb a gép ka ta ló gus sze rin ti re fe ren cia ár (a továb biak ban:
gép-re fe ren cia ár) 40%-a;

b) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar -
to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint meg ha tá ro zott te le pü lé sen (a továb biak ban: KAT-
te le pü lés) a gép-re fe ren cia ár 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, egy sé ge sen a gép-re fe ren cia ár 75%-a.”

(2) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás te vé -
keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) az el szá mol ha tó ki adás 40%-a,
b) KAT-te le pü lé sen az el szá mol ha tó ki adás 50%-a,
c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -

tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, az el szá mol ha tó ki adás 75%-a.”

(3) Az R. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos
te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren cia ár
40%-a;

b) KAT-te le pü lé sen az épí té si nor ma gyûj te mény sze -
rin ti re fe ren cia ár 50%-a;



c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si hatá -
rozattal ren del ke zik, az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti
re fe ren cia ár 75%-a.”

(4) Az R. 4.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok ra igé nyel he tõ
 támogatás mér té ke:

a) 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  szóló 23/2007. (IV. 13.)
FVM ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 31.  §-a sze rin ti
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok 40%-a;

b) KAT-te le pü lé sen a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá -
mol ha tó ki adá sok 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol -
ha tó ki adá sok 75%-a.”

(5) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) A ki fi ze té si ké re lem hez kap cso ló dó el szá mo lás az 

épí té si nor ma gyûj te mény ben, il let ve gép ka ta ló gus ban
sze rep lõ té te lek azo no sí tó ja sze rint tör té nik. A té tel hez tar -
to zó el szá mol ha tó ki adás nem ha lad hat ja meg az épí té si
nor ma gyûj te mény ben, il let ve gép ka ta ló gus ban sze rep lõ
re fe ren cia árat. Amennyi ben az el szá mo lá si té te lek nem
so rol ha tó ak be az épí té si nor ma gyûj te mény, il let ve gép -
katalógus té te la zo no sí tói sze rint, a ki fi ze té si ké re lem hez
leg alább két, ha son ló mû sza ki tar ta lom mal ren del ke zõ
 árajánlatot is kell mel lé kel ni, és az ügy fél nek meg kell
 jelölnie a ki vá lasz tott ár aján lat in do kát.”

3.  §

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

[Az ügy fél kö te les:]
„d) a mû ve let meg va ló sí tá sá tól az üze mel te té si kö te le -

zett ség meg szû né sé ig szint en tar ta ni – éves át la gos ál lat -
lét szám ként – a tá mo ga tá si dön tés alap ját ké pe zõ ál lat lét -
szá mot, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ál lat egy ség szá mí tá -
sá nak meg fele lõen;”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Je len in téz ke dés ke re té ben tá mo ga tás ra nem jo go -
sult a vé dett vagy Na tu ra 2000 te rü le ten gaz dál ko dó köz -
pon ti költ ség ve té si szerv, ön kor mány zat és tár su lá sai.

(6) Ha az ügy fél in du ló vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal -
ja, hogy leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel -
jes nap tá ri év ben meg fog fe lel ni az (1) be kez dés a) pont -
jában meg ha tá ro zott fel té tel nek.”

4.  §

Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes cél te rü le te ken az aláb bi te vé keny sé gek va ló -
sít ha tók meg:]

„b) a Vhr. 30.  § (2)–(5) és (7)–(8) be kez dé se i nek figye -
lembe véte lével épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás
te vé keny ség, amely be azo no sít ha tó a 3–7. szá mú mel lék -
le tek ben cél te rü le ten ként meg ha tá ro zott tá mo ga tá si egy -
ség va la me lyi ké vel, és meg fe lel a 9–13. szá mú mel lék le -
tek ben meg ha tá ro zott elv árt mû sza ki tar ta lom nak (MT);”

5.  §

(1) Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké rel met]
„b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban meg ha tá ro zott

cé lok ra 2007. au gusz tus 1-jé tõl 2007. au gusz tus 31-ig”
[le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.]

(2) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal 
egé szül ki:

[A tá mo ga tá si ké re lem hez a mû ve let re vo nat ko zó an
mel lé kel ni kell:]

„h) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -
ko zó, úgy az õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál -
lal ko zói iga zol vány 30 nap nál nem ré geb bi hi te les máso -
latát.”

(3) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt cél te rü let -

hez kap cso ló dó és a 4. szá mú mel lék let „Is tál ló épí tés”,
 valamint „Fé rõ hely ki épí té se, tar tás tech no ló gia kialakí -
tása” cso port cím alat ti tá mo ga tá si egy sé gek hez ren delt, a
tá mo ga tá si ké rel men meg adott ál lat egy ség mér té ke nem
le het na gyobb, mint a be ru há zás sal érin tett lé te sít mény
 engedélyezési do ku men tá ci ó i ban jel zett ál lat fé rõ hely
 állategységben ki fe je zett mennyi sé ge.”

6.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) Ha az ügy fél az 5.  § (6) be kez dés ben fog lalt nyi -

lat ko za ta el le né re a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel -
jes év ben nem fe le l meg az 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban
fog lalt fel té tel 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.”

7.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

2007/60. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4029



8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba úgy, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell a 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
mó do sí tás ki vé te lé vel.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 38/2007. (V. 15.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

A szervezetek listája
az 5.  § (1) bekezdés e) pontjához

Szak mai szer ve ze tek:

Ma gyar Ál lat te nyész tõk Szö vet sé ge tag szer ve ze tei:
– Al pe si és Szá nen tá li Kecs ke te nyész tõk Magyar -

országi Egye sü le te
– An gol Te li vér Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Fe hér-kék bel ga Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye -

sülete
– Fu ri o so-North Star Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Hols te in-fríz Te nyész tõk Egye sü le te
– Kis bé ri és Gid rán Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Kon cent rált Tejû Faj ták Te nyész tõ Egye sü le te
– Li mo u sin Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Cha ro la is Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Faj ta tisz ta Ser tést Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar He re ford, An gus és Gal lo way Te nyész tõk

Egye sü le te
– Ma gyar Hi deg vé rû Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Ma gyar Juh te nyész tõ Szö vet ség
– Ma gyar Kecs ke tar tók és Te nyész tõk Or szá gos

 Szövetsége
– Ma gyar Kis ál lat ne me sí tõk Gén meg õr zõ Egye sü le te
– Ma gyar Li pi cai Ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Ló te nyész tõ és Lo vas Szer ve ze tek Szövet -

sége
– Ma gyar Méh te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Ser tés te nyész tõk Szö vet sé ge
– Ma gyar Sport ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Sza már te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Szür ke Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye -

sülete
– Ma gyar or szá gi Qu ar ter Hor se Te nyész tõk Egye -

sülete
– Ma gyar or szá gi Arab ló te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar tar ka Te nyész tõk Egye sü le te
– Man ga li ca te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te

– Nó ni usz Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Pó ni- és Kis ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Üge tõ Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te

Ba rom fi Ter mék ta nács
Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa
Juh Ter mék ta nács
Tej Ter mék ta nács
Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács
Toll Ter mék ta nács
Nyúl Ter mék ta nács

Ma gyar Ser tés tar tók Szö vet sé ge

Te rü le ti ag rár ka ma rák
Fia tal Gaz dák Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (AGRYA)
Ma gyar Gaz da kö rök és Gaz da szö vet ke ze tek Or szá gos

Szö vet sé ge (MAGOSZ)
Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zõk és Ter me lõk Or szá gos

Szö vet sé ge (MOSZ)
Ma gyar Pa raszt szö vet ség
Ma gyar Ter me lõi Ér té ke sí tõ és Szol gál ta tó Szer ve ze -

tek/Szö vet ke ze tek Együtt mû kö dé se (HANGYA)
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