
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 2/2009. (I. 8.) közleménye az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások 
igénybevételéhez nyújtandó támogatásoknak a Területi Szaktanácsadási Központok 
ügyfelei részére 2009. évben rendelkezésre álló kvótáiról 
 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez 
nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti 
kvótával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk közre. 

  
A Területi Szaktanácsadási Központok (TSzK-k) kvótája az adott TSzK-val szaktanácsadási szerződést 

kötött ügyfelek részére, az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet alapján, a szaktanácsadási szolgáltatás 
igénybevételének támogatásához tárgyévben rendelkezésre álló támogatási összeg. 

  
2009. évben a fenti támogatási jogcímre összesen 2.000 millió Ft támogatási összeg áll rendelkezésre. 
  
A támogatási összeg 80%-a, azaz 1.600 millió Ft kerül felosztásra a 2008. december 31-én hatályos 

akkreditációval rendelkező 83 TSzK között. 
  
A kvóta felosztása az alábbi elvek alapján történik: 
  
Az 1.600 millió Ft keretösszeg első lépésben a TSzK-k szolgáltatási végpontjainak száma, valamint 

szaktanácsadóinak száma alapján (elméleti kvóta), második lépésben  a 2007. és 2008. évben szolgáltatási 
szerződéssel és támogatási kérelemmel lekötött kvótájuk arányában (teljesítés szerinti kvóta) kerül felosztásra. A 
TSzK-k részére kiosztásra kerülő kvóta összege az elméleti kvóta és a teljesítés szerinti kvóta 1:2 arányú 
súlyozott átlagával egyenlő. 

  
A támogatási keretösszeg 20%-a, azaz 400 millió Ft, kvóta tartalékként azon TSzK-k ügyfeleinek áll 

rendelkezésre, amelyek a kvótájukat igazoltan (az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 
elektronikus szerződésnyilvántartó rendszerében ellenőrizhető módon) kimerítették a 2009. év során, az utolsó, 
tárgyévre szóló támogatási kérelem benyújtási határidő előtt. A pótlólagos kvóta az FVM Agrár-vidékfejlesztési 
Főosztálya vezetőjének címzett kérelemben, írásban, az év során több alkalommal is igényelhető, az elektronikus 
szerződésnyilvántartó rendszerből letölthető formanyomtatványon. A TSzK-nak rögzítenie kell a pótlólagos 
kvóta igénylését az elektronikus szerződésnyilvántartó rendszerben is. Az egy alkalommal igényelt pótlólagos 
kvóta nem haladhatja meg a TSzK kiosztott kvótájának 25%-át. A pótlólagos kvóta igénylés elbírálási 
szempontja az FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztályára történő beérkezésének (faxon vagy írásban kézbesítve) 
idősorrendje. 

 


