
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

90/2007. (VIII. 23.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint 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  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 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 kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Euró 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  szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) 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:)
„a) te rü le ti szak ta nács adá si köz pont (a továb biak ban:

TSzK): olyan, Ma gyar or szá gon vagy az Euró pai Unió más
tag ál la má ban be jegy zett, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té rium (a továb biak ban: FVM) ál tal akk re -
di tált és nyil ván tar tott szer ve zet, amely a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók meg ren de lé sé re, a ve lük kö -
tött meg álla po dás alap ján, a ha zai és kö zös sé gi jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott – és a kö zös sé gi, illetve a nem ze ti
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján tá mo ga -
tás ban ré sze sít he tõ – szak ta nács adói szol gál ta tást vé gez a
tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re, köz vet le nül a TSzK szék he -
lyén, vagy az ál ta la te rü le ti kor lá to zá sok nél kül mû köd te -
tett, szol gál ta tá si vég pon to kon;”

(2) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) 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:)
„c) be jegy zett szak ta nács adó: a Szak ta nács adói Név -

jegy zék rõl  szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM ren de let 1.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti név jegy zék ben vagy a Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó Ta nács adói Név jegy -
zék rõl  szóló 65/2005. (VII. 4.) FVM ren de let sze rin ti név -
jegy zék ben sze rep lõ szak ta nács adó, illetve ta nács adó;”

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 szak ta nács adá si szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tá si
összeg meg ál la pí tá sa egy nap tá ri év ben az 5.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ügy fe len ként a 2. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ ha tár ér té kek figye lembe véte lével tör té nik.
Az euró pai mé ret egy ség (a továb biak ban: EUME) meg ha -
tá ro zá sa kor a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lyai ér vé nye sek.
Ker té sze ti ter me lõ ese tén csak ker té sze ti te vé keny sé ge
alap ján szá mí tott EUME ve he tõ figye lembe.”

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

„(5) Nem tá mo gat ha tó az olyan TSzK-val kö tött szol -
gál ta tá si szer zõ dé sen ala pu ló tá mo ga tá si ké re lem, amely
40 000 fo rin tot – er dõ gaz dál ko dó ügy fél ese té ben
20 000 fo rin tot – el nem érõ össze gû tá mo ga tás igény lé sé re 
irá nyul.”

3.  §

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

„(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ,
b) az er dõ gaz dál ko dó,
c) a ker té sze ti ter me lõ

[a továb biak ban az a)–c) pon tok együtt: ügy fél], ha a
TSzK-val a 3.  § sze rin ti cél te rü le tek re leg fel jebb egy nap -
tá ri évre  szóló szol gál ta tói szer zõ dést köt a 3. szá mú mel -
lék let ben sze rep lõ – a mi ni má li san szük sé ges ada to kat tar -
tal ma zó – szer zõ dés min ta alap ján.”

(2) Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek aa) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügy fél – to váb bi jo go sult sá gi fel té tel ként – a szak ta -
nács adá si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást csak
ab ban az eset ben ve he ti igény be, ha nem mi nõ sül be jegy -
zett szak ta nács adó nak, és

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként]
„aa) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ le zárt

gaz da sá gi év ben – me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gét a tárgy -
év ben kez dõ ügy fél ese té ben a tárgy év ben – a gaz da sá gá -
nak mé re te leg alább 2 EUME;”

(3) Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ügy fél – to váb bi jo go sult sá gi fel té tel ként – a szak ta -
nács adá si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást csak
ab ban az eset ben ve he ti igény be, ha nem mi nõ sül be jegy -
zett szak ta nács adó nak, és)

„c) ker té sze ti ter me lõ ként a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben – ker té sze ti te vé -
keny sé gét a tárgy év ben kez dõ ügy fél ese té ben a tárgy év -
ben – a gaz da sá gá nak a ker té sze ti te vé keny sé ge alap ján
szá mí tott mé re te leg alább 1 EUME.”

(4) Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re ak kor jo go sult,
ha)

„b) egy nap tá ri év ben 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,”

4.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ügy fél a tá mo ga tá si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek tá mo ga tá si ké rel me it

a) a 2007. év ben a 2007. évre  szóló szer zõ dé sek re: az
Irá nyí tó Ha tó ság ál tal – a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon -
tok akk re di tá ci ó já ról  szóló – köz le mény ben meg ha tá ro -
zott idõ pont tól szep tem ber 15-ig,

b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) tárgy évi szer zõ dé sek re: ja nu ár 1-jé tõl 31-ig,
bb) tárgy évi szer zõ dé sek re: má jus 1-jé tõl 31-ig,
bc) kö vet ke zõ évi szer zõ dé sek re: no vem ber 1-jé tõl

30-ig
gyûj ti be.”

(2) Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ pont já nak a
TSzK ál tal össze sí tett tá mo ga tá si ké re lem MVH ki ren delt -
ség ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá nak idõ pont ja te kin ten dõ.”

(3) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tá si ké re lem a TSzK-val kö tött szol gál ta -
tá si szer zõ dés kö te le zõ mel lék le tét ké pe zi. Az ügy fél tá -
mo ga tá si ké rel mé nek a TSzK ál tal el len jegy zett má sod pél -
dá nyát a TSzK az ügy fél ren del ke zé sé re bo csát ja. A TSzK
fo lya ma to san ve ze tett nap ló ban kö te les nyil ván tar ta ni a
szer zõ dé sek meg kö té sét és az ügy fe lek tá mo ga tá si ké rel -
me it a dá tu mok fel tün te té sé vel.”

(4) Az R. 6.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A TSzK az össze sí tett tá mo ga tá si ké rel me ket, az
(1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon 
be lül be nyújt ja az MVH ré szé re. A TSzK az össze sí tett tá -
mo ga tá si ké rel mek MVH ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá ért tel -
jes körû anya gi fe le lõs ség gel tar to zik.”

5.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A tá mo ga tá si ké rel me ket a TSzK kvó tá já nak

figye lembe véte lével az MVH a Tv. 32.  §-ának (1) be kez -
dés b) pont ja sze rint, a TSzK és az ügy fél kö zött lét re jött

szol gál ta tá si szer zõ dés dá tu ma sze rin ti sor rend alap ján bí -
rál ja el az zal, hogy a 15 000 euro vagy an nál na gyobb
össze gû köz vet len ki fi ze tés tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy -
fe lek a bí rá lat so rán el sõbb sé get él vez nek.”

6.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki
ren del ke zik az MVH ál tal ki bo csá tott szak ta nács adá si
szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá si ké -
rel met jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal. Tárgy évi tá mo -
ga tá si ha tá ro zat tal oda ítélt tá mo ga tá si összeg re leg ké sõbb
a kö vet ke zõ év elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ sza -
ká ban nyújt ha tó be ki fi ze té si ké re lem.”

(2) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ügy fél a ki fi ze té si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek ki fi ze té si ké rel me it

a) a 2007. év ben no vem ber 1–30.,
b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31.,
bd) ok tó ber 1–31.

kö zött gyûj ti be.”

(3) Az R. 8.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A TSzK a vele szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött ügy -
fe lek ki fi ze té si ké rel me it össze sít ve nyújt ja be a TSzK
szék he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes MVH ki ren delt ség -
hez. A ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ pont já nak a TSzK
ál tal össze sí tett ki fi ze té si ké re lem MVH ki ren delt ség ré -
szé re tör té nõ be nyúj tá sá nak idõ pont ja te kin ten dõ. A TSzK 
fo lya ma to san ve ze tett nap ló ban kö te les nyil ván tar ta ni az
ügy fe lek ki fi ze té si ké rel me it. Az ügy fél ki fi ze té si ké rel -
mé nek a TSzK ál tal el len jegy zett má sod pél dá nyát a TSzK
az ügy fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a (2) be -
kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be lül 
be nyújt ja az MVH ré szé re.

(6) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell az igény be
vett szak ta nács adá si szol gál ta tás tel je sí té sét iga zo ló pénz -
ügyileg ren de zett bi zony lat(ok) (a továb biak ban: bi zony -
lat) má so la tát. A TSzK fe le lõs a szak ta nács adá si napló ve -
ze té sé ért, amely ben a szak ta nács adá si szol gál ta tás tel je sí -
té sé nek min den ese mé nye fel tün te tés re ke rül, és amely nek 
be jegy zé se it az ügy fél és a szak ta nács adó alá írá sá val iga -
zol ja. A napló kö te le zõ tar tal ma: a szer zõ dés szá ma, a
TSzK, a szak ta nács adó, valamint az ügy fél neve, re giszt rá -
ci ós szá ma, a szol gál ta tás he lye, idõ pont ja, idõ tar ta ma,
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mód ja, a szol gál ta tás – 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott – kód szá ma és rö vid le írá sa. A TSzK kö te les a nap lót
öt évig meg õriz ni, és ellen õr zés ese tén be mu tat ni.”

7.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem ben a szol gál ta -
tás tar tal ma és a szol gál ta tás díja kö zött je len tõs arány ta -
lan ság áll fenn, az MVH szak ér tõi vizs gá la tot ve het igény -
be az FVM VKSZI-tõl, amely nek ered mé nyé tõl füg gõ en a
tá mo ga tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rül het.”

8.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

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

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez]

Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés

Ntc1 Ener ge ti kai terv ké szí tés (1) c)

Ntc2 Gé pe sí té si terv ké szí tés (1) c)

Ntc3 Kör nye zet vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Ntc4 Köz re mû kö dés táb la törzs könyv ve ze tés ben (kom plex elem zé sek kel), GN ve ze té sé vel kap cso la -
tos ta nács adás

(1) c)

Ntc5 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Ntc6 Nö vény vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Ntc7 Öko ló gi ai nö vény ter mesz tés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Ntc8 Táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Ntc9 Tech no ló gi ai ter vek mû ve le ten ként (tá ro lás is) (1) c)

Ntc10 Ter mesz tés tech no ló gia ké szí té se (1) c)

Ntc11 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó) (1) c)

Ntc12 Víz gaz dál ko dás (1) c)

Ntc13 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Nta1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Nta2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Nta3 Nö vény vé de lem 23.4 (köl csö nös meg fe lel te tés 9. kö ve tel mény) (1) a)

Nta4 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes gaz dál ko dá si gya kor lat 23.7 (1) a)

Ntb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Ál lat te nyész tés

Átc1 Ál lat ál lo mány-nyil ván tar tás, vál to zá si terv ké szí tés (1) c)

Átc2 Ál lat egész ség ügyi ta nács adás (1) c)

Átc3 Ál lat jó lé ti ta nács adás (1) c)
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Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Átc4 Fe jé si terv ké szí tés (1) c)

Átc5 Hi gi é ni ai terv ké szí tés (1) c)

Átc6 Kör nye zet ter he lés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Átc7 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Átc8 Le gel te té si terv ké szí tés (1) c)

Átc9 Öko ló gi ai ál lat te nyész tés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Átc10 Pá ro sí tá si terv ké szí tés (1) c)

Átc11 Ta kar má nyo zá si terv ké szí tés (1) c)

Átc12 Tar tás tech no ló gi ai terv ké szí tés (1) c)

Átc13 Te lep irá nyí tá si és ál lo mány ke ze lõ in for ma ti kai esz kö zök höz kap cso ló dó szak ta nács adás, rend -
szer kar ban tar tás, nyil ván tar tás

(1) c)

Átc14 Trá gya ke ze lé si ta nács adás (1) c)

Átc15 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó) (1) c)

Átc16 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Áta1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Áta2 Ál lat te nyész tés 23.3 (köl csö nös meg fe lel te tés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. kö ve tel mény) (1) a)

Áta3 Ál lat egész ség ügy 23.6 (köl csö nös meg fe lel te tés 12., 13., 14. és 15. kö ve tel mény) (1) a)

Áta4 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Átb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Ker té szet (zöld ség-, gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz nö vény-, gyógy nö vény ter mesz tés)

Kec1 Kör nye zet vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Kec2 Köz re mû kö dés táb la törzs könyv ve ze tés ben (kom plex elem zé sek kel), GN ve ze té sé vel kap cso la -
tos ta nács adás

(1) c)

Kec3 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Kec4 Nö vény vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Kec5 Öko ló gi ai ter mesz tés tech ni ka (1) c)

Kec6 Szõ lõ ki vá gá si tá mo ga tás ké re lem ké szí té se (1) c)

Kec7 Szõ lõ szer ke zet át ala kí tó tá mo ga tá si ké re lem ké szí té se (1) c)

Kec8 Táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Kec9 Te le pí té si és faj ta vál tá si ta nács adás (1) c)

Kec10 Ter mesz tés tech no ló gia ké szí té se (1) c)

Kec11 Víz gaz dál ko dás (1) c)

Kec12 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó) (1) c)

Kec13 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Kea1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Kea2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Kea3 Nö vény vé de lem 23.4 (köl csö nös meg fe lel te tés 9. kö ve tel mény) (1) a)

Kea4 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes gaz dál ko dá si gyakorlat 23.7 (1) a)

Keb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Er dõ- és fa gaz dál ko dás

Erc1 Er dõ ér ték becs lés (1) c)

Erc2 Er dõ te le pí té si terv (1) c)

Erc3 Éves er dõ gaz dál ko dá si terv és el szá mo lás (1) c)

Erc4 Fa anyag ke ze lés (szám ba vé tel, ki adás stb.) (1) c)

Erc5 Ter mõ hely-fel tá rá si szak vé le mény (1) c)

Erc6 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem támogatható) (1) c)

Erc7 Er dõ gaz dál ko dó nyil ván tar tás ba vé te li eljárás (1) c)



2007/111. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8317

Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Erc8 Üzem ter vek el ké szí té se, illetve ab ban való köz re mû kö dés (1) c)

Erc9 Ener gia erdõ ter ve zés (1) c)

Erc10 Vad kár-meg elõ zé si tech no ló gi ák ter ve zé se (1) c)

Erc11 Vad kár fel mé rés (1) c)

Era1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Erb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vad gaz dál ko dás

Vac1 Élõ hely fej lesz tés (1) c)

Vac2 Éves vad gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Vac3 Gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Vac4 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem támogatható) (1) c)

Vaa1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Vab1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Föld ügyek (in gat lan-nyil ván tar tás, föld mé rés, föld vé de lem, föld mi nõ sí tés, bir tok ren de zés)

Föc1 Bir tok ren de zés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Föc2 Föld hasz ná la ti ügy in té zés Föld hi va tal nál (1) c)

Föc3 Föld hasz no sí tás, be le ért ve a te rep ren de zést meg ala po zó szak vé le ményt (1) c)

Föc4 Föld vé de lem mel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Föc5 GPS te rü let mé ré sen ala pu ló üze mi par cel la tér kép ké szí té se (a tá mo ga tás igény lé sek el ké szí té sé -
hez), par cel lán kén ti mé ré si jegy zõ könyv vel, illetve parcella vázlattal

(1) c)

Ter mék fel dol go zás

Tec1 A gaz da ság ban elõ ál lí tott mg-i mel lék ter mé kek és hul la dé kok hasz no sí tá sá val kap cso la tos
tanácsadás

(1) c)

Tec2 Ener gia ter me lés célú bio massza elõ ál lí tá sá val és el sõd le ges fel dol go zá sá val kap cso la tos
tanácsadás

(1) c)

Tec3 Me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti elsõd le ges élel mi sze rek fel dol go zá sa, hasz no sí tá sá val kap cso la tos
tanács adás

(1) c)

Tec4 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem támogatható) (1) c)

Tea1 Élel misz ter-biz ton ság 23.5 (köl csö nös meg fe lel te tés 11. kö ve tel mény) (1) a)

Tea2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Teb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Farm me nedzs ment

Fmc1 Üz le ti terv ké szí té se (1) c)

Fmc2 Ve ze tõi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa (1) c)

Fmc3 Pénz ügyi gaz dál ko dás sal kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Fmc4 Ál ta lá nos ag rár sza bá lyo zá si in for má ció szol gál ta tás, stra té gi ai jel le gû is me re tek, ak tu á lis té mák, 
új jog sza bá lyok gaz dál ko dó által kért témakörökben

(1) c)

Fmc5 Elekt ro ni kus adat szol gál ta tás (1) c)

Fmc6 Pá lyá zat fi gye lés (1) c)

Fmc7 Pá lyá za tok kal kap cso la tos éves je len té sek el ké szí té se (1) c)

Fmc8 Pénz for gal mi terv ké szí té se (Be vé tel-Ki adás) (1) c)

Fmc9 Anyag gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Ag ro tu riz mus

Agc1 Fa lu si tu riz mus fej lesz té si terv el ké szí té se (1) c)

Agc2 Fej lesz té si pro jekt ki dol go zá sa (1) c)

Ta laj vé de lem

Tvc1 Eró zió el le ni vé del met vagy te rep ren de zést meg ala po zó ta laj ta ni szakvélemény (1) c)

Tvc2 Híg trá gya el he lye zést meg ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)
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Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Tvc3 Hu musz men té si ta laj ta ni szak vé le mény ké szí té se (1) c)

Tvc4 Re kul ti vá ci ós terv (1) c)

Tvc5 Szak sze rû ta laj min ta vé tel (GPS-es je lö lés sel), rajz zal egy be köt ve (1) c)

Tvc6 Szenny víz iszap ki he lye zé si szak vé le mény (1) c)

Tvc7 Ta laj ja ví tá si szak vé le mény (1) c)

Tvc8 Ön tö zés hez szük sé ges ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tvc9 Ül tet vény te le pí tést meg ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tvc10 Víz ren de zést mega la po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tva1 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Tva2 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes gaz dál ko dá si gyakorlat 23.7 (1) a)

Tvb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vi dék fej lesz tés

Vfc1 Me zõ gaz da sá gi ter me lõk, er dõ gaz dál ko dók vi dék fej lesz té si prog ra mok ban való rész vé te lé vel
kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Vfc2 Te vé keny ség di ver zi fi ká lás (1) c)

2. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez]

A támogatási összeg felsõ határa

1. Er dõ gaz dál ko dó ese tén:

Er dõ gaz dál ko dó er dõ te rü le té nek mé re te (ha) a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõpontjában

Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra
(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

1–10  30 000

11–100  60 000

101< 190 000

2. Me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén:

Me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság mé re te (EUME)
Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra

(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

2–5  40 000

6–11  60 000

12–39 100 000

40–149 190 000

150< 300 000

3. Ker té sze ti ter me lõ ese tén:

Ker té sze ti ter me lõk ker té sze ti gaz da ság mé re te (EUME)
Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra

(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

1–2  40 000

3–8  60 000

9–20 100 000

21–100 190 000

101< 300 000
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3. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez]

SZAKTANÁCSADÁSI SZERZÕDÉS

(Az ÚMVP 114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre támogatás kizárólag érvényes szerzõdés
alapján igényelhetõ!)

Szer zõ dés szá ma:

I. Szer zõ dõ fe lek

Meg ren de lõ neve: ............................................................................................................................................................
Ter mé sze tes sze mély ese tén any ja neve: ....................................... szül. év: ............ hely: ...............................................
Szék hely/lak hely ir.sz.: ....................... hely ség: ................................................... me gye: ............................................
 utca: .............................................................................................................. ház szám: ...............................................
Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................
Le ve le zé si címe (ha a fen ti tõl el tér) ir.sz.: ........................... hely ség: .............................................................................
 me gye: ................................................................ utca: ......................................................... ház szám: ...................
Re giszt rá ci ós szá ma a 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint: ....................................................................................
Gaz da ság mé re te (me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ker té sze ti ter me lõ ese té ben): ......................................................... EUME
Er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: ............................ ha
2007-ben in du ló vál lal ko zás (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):  igen   nem 
Cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány vagy õs ter me lõi iga zol vány szá ma: .....................................................................
Adó szá ma: ........................................................................... Adó azo no sí tó jele: ...........................................................
Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................
Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................
Meg ren de lõ a szol gál ta tást: er dõ gaz dál ko dó ként , me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként , ker té sze ti ter me lõ ként 
ve szi igény be (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be – csak egy le he tõ ség je löl he tõ meg!)
Gaz dál ko dá si for ma (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):
õs ter me lõ , egyé ni vál lal ko zó , csa lá di gaz da ság , tár sas vál lal ko zás , ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv , egyéb költ ség ve té si szerv , tár sas ön szer ve zõ dés 

Szol gál ta tó TSzK neve: ....................................................................................................................................................
TSzK akk re di tá ci ós szá ma: ...............................................................................................................................................
Címe, ir.sz.: .......................... hely ség: ................................................................. me gye: ..............................................
 utca: .............................................................................................................. ház szám: ...............................................
Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................
Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................
Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................
Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................
A szer zõ dés tel je sí té se so rán al kal ma zott re zsi óra díj össze ge (Ft/óra): ............................................................................

II. A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy Szol gál ta tó a Meg ren de lõ ré szé re a je len szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
kü lön irat ban rész le te zett me zõ- és/vagy er dõ gaz dál ko dói szak ta nács adá si szol gál ta tást nyújt ja. A szer zõ dés csak a mel -
lék le tek kel együtt ér vé nyes.

III. A meg ren de lõ a II. pont sze rin ti szol gál ta tá so kért a szol gál ta tó nak szám la el le né ben tar to zik fi zet ni:
a) havi ............... Ft + áfa áta lány dí jat, ........ év ........... hó ......... nap já tól kez dõ dõ en, min den hó .......... nap já ig

ese dé ke sen, a szer zõ dés meg szû né sé ig, vagy
b) ................. Ft + áfa dí jat a szol gál ta tás ra vo nat ko zó szám la sze rin ti idõ pon tig.

IV. E szer zõ dés ......... év ......... hó ....... nap já val lép élet be. A szak ta nács adá si szol gál ta tást a Szol gál ta tó a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal lal (a to váb bi ak ban: MVH) tá mo ga tá si ha tá ro za tá nak kéz hez vé te le kor kö te les meg -
kez de ni, és ...... év ...... hó ..... nap já ig tel je sí te ni. A szer zõ dést bár mely fél fel mond hat ja. A fel mon dást 30 nap pal a fel -
mon dás elõtt írás ban kell kö zöl ni a má sik fél lel, valamint az MVH-val. Fel mon dás ese tén az ad dig tel je sí tett és még el



8320 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/111. szám

nem szá molt szol gál ta tás dí já ban a szer zõ dõ fe lek kü lön ál la pod nak meg. Fel mon dás ese tén a tel je sí tett szol gál ta tás nem
tá mo gat ha tó, ki vé ve, ha a köl csö nös meg fe lel te tés elõ írásainak való meg fe le lés re és a kö zös sé gi jog sza bá lyo kon ala pu ló 
mun ka he lyi biz ton sá gi elõ írások be tar tá sá ra vo nat ko zó szak ta nács adás meg va ló sult.

V. Meg ren de lõ a szol gál ta tást tá mo ga tás nél kül is igény be kí ván ja ven ni:  igen  nem

VI. Meg ren de lõ jog kö vet kez mény nél kül el áll hat a szer zõ dés tõl ab ban az eset ben, ha az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el -
uta sít ja (ki vé ve, ha meg ren de lõ az V. pont ban úgy nyi lat ko zott, hogy a szol gál ta tást tá mo ga tás nél kül is igény be kí ván ja
ven ni).

VII. Szer zõ dõ fe lek a je len szer zõ dés bõl ere dõ jog vi ta ese té re köl csö nö sen alá ve tik ma gu kat a ......................... Bí ró ság
ki zá ró la gos ille té kességének.

VIII. A Szol gál ta tó a Meg ren de lõ vel szem ben kár té rí té si fe le lõs ség gel tar to zik, ha a tel je sí tett szak ta nács adás hi á nyos,
szak sze rût len vagy meg té vesz tõ.

IX. A Szol gál ta tó nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szak ta nács adás ese mé nye i rõl rend sze re sen nap lót kell ve zet nie, mely -
nek egyes ese mé nye it a Meg ren de lõ iga zol ni kö te les.

X. Szol gál ta tó a szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben ki je len ti, hogy te vé keny sé gei kö zött nem sze re pel a szol gál ta tás hoz
kap cso ló dó in put anya gok kal össze füg gõ ke res ke del mi vagy ügy nö ki te vé keny ség.

XI. Meg ren de lõ a szer zõ dés alá írá sá val egy ben ki je len ti, hogy nem áll csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás
alatt, és le járt köz tar to zás sal (vám-, adó-, egész ség-, nyug díj biz to sí tá si já ru lék hát ra lék kal) nem ren del ke zik.

XII. Szer zõ dõ fe lek hoz zá já rul nak, hogy a szer zõ dés ben fog lalt, valamint a szer zõ dés tel je sí té se so rán ke let ke zett ada -
to kat az MVH, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium és az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács -
adá si In té zet ke zel je és a tá mo ga tás sal kap cso la tos ellen õr zés so rán azo kat fel hasz nál ja.

XIII. A szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk.-nak a vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó
ren del ke zé sei az irány adó ak.

A szer zõ dés 2 ere de ti pél dány ban ké szült.

Kap ják:

1 pél dányt Meg ren de lõ

1 pél dányt Szol gál ta tó

Kelt: ......................................................

.........................................................................
Meg ren de lõ

.........................................................................
Szol gál ta tó

.........................................................................
a szol gál ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ért

fe le lõs szak ta nács adó

........................................................................
ok ira ti tanú

(ha a Meg ren de lõ nem cég sze rû en ír alá)

.........................................................................
ok ira ti tanú

(ha a Meg ren de lõ nem cég sze rû en ír alá)
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A Szer zõ dés mel lék le tei:

1. sz. mel lék let: A szak ta nács adá si szol gál ta tás rész le te zé se (dá tum mal és a szer zõ dõ fe lek alá írá sá val el lát va).
2. sz. mel lék let: Tá mo ga tá si ké re lem, me lyet az FVM VKSZI ál tal üze mel te tett, TSzK-k szer zõ dé se it nyil ván tar tó in -
for ma ti kai rend szer rel – a szer zõ dés ada ta i nak rög zí té se után – a TSzK ál lít elõ.

1. sz. mel lék let a szak ta nács adá si szer zõ dés hez

Tün tes se fel, hogy a szak ta nács adá si te vé keny ség mely szol gál ta tá sok ra és mi lyen mér ték ben ter jed ki.

Szol gál ta tás
A szol gál ta tás ra for dí tan dó
szak ta nács adói mun ka ó ra

A szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
re zsi óra díj jal szá mí tott szol gál ta tá si díj

(Ft)meg ne ve zé se azo no sí tó kód ja(i)

I. A köl csö nös meg fe lel te tés elõ írásainak való meg fe le lés [3.  § (1) a)]

II. A kö zös sé gi jog sza bá lyo kon ala pu ló mun ka he lyi biz ton sá gi elõ írások be tar tá sa [3.  § (1) b)]

III. A gaz dál ko dás össz tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa [3.  § (1) c)]

Össze sen (a szer zõ dés III. pont já ban levõ összeg gel egyen lõ):

A táb lá zat so ra i nak szá ma igény sze rint nö vel he tõ.

A szak ta nács adá si szol gál ta tás ban részt ve võ szak ta nács adó(k) (több ta nács adó ese tén bõ vít he tõ):
1.
neve:
re giszt rá ci ós szá ma:
szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

2.
neve:
re giszt rá ci ós szá ma:
szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

3.
neve:
re giszt rá ci ós szá ma:
szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

A szak ta nács adá si te vé keny ség rész le tes szak mai le írá sa:

Kelt: .........................................................................

...................................................................
Meg ren de lõ

...................................................................
Szol gál ta tó


