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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZÕ
RENDELKEZÉSEK
Hatály
1. §
A rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programban (a továbbiakban: ÚMVP) meghatározott
céloknak az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételére terjed ki, rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérõen
nem rendelkezik.
2. §
(1) E rendelet alapján az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott I. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ
igénybe támogatás:
a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció:
aa) innovatív technológiák megismertetése bemutatóüzemi tájékoztató programokkal,
ab) az ÚMVP I–II. tengelyeinek intézkedéseihez kapcsolódó képzések,
ac) általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás;
b) fiatal mezõgazdasági termelõk elindítása;
c) gazdaság átadása;
d) tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
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e) üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása;
f) mezõgazdasági üzemek korszerûsítése:
fa) növénytermesztés és kertészet korszerûsítése,
fb) állattartó telepek korszerûsítése,
fc) növénytermesztésben, kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott – önálló építéssel nem járó – gépek,
technológiai berendezések beszerzése,
fd) GAZDANET-program,
fe) ültetvénytelepítés;
g) erdõk gazdasági értékének növelése:
ga) erdõgazdálkodási gépek beszerzése,
gb) erdészeti szaporítóanyag beszerzése;
h) mezõgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése:
ha) mezõgazdasági termékek értéknövelése,
hb) erdészeti termékek értéknövelése,
hc) mezõgazdasági termékek értéknövelése nyersszesz, nyersolaj elõállításával bio-üzemanyag gyártás céljából;
i) együttmûködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére;
j) mezõgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése:
ja) mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítmények
fejlesztése az öntözés, melioráció és egyéb vízgazdálkodás
területén,
jb) erdészet fejlesztésével és korszerûsítésével összefüggõ infrastruktúra javítása és fejlesztése,
jc) mezõgazdasági bekötõ- és feltáróutak fejlesztése,
jd) mezõgazdasági telepek energia- és vízellátásának
fejlesztése,
je) birtokrendezés,
jf) telephelyen belül történõ energiaellátás megújuló
energiaforrások felhasználásával;
k) az állattartás közösségi jogszabályokon alapuló
követelményeinek való megfelelés;
l) mezõgazdasági termelõk élelmiszer-minõségi rendszerekben való részvétele;
m) élelmiszer-minõségi rendszerek keretébe tartozó
termékekre vonatkozó promóciós tevékenységek;
n) szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése;
o) termelõi csoportok mûködése.
(2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ
igénybe támogatás:
a) kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodás;
b) mezõgazdasági területeken NATURA 2000 kötelezettségek betartása;
c) agrár-környezetgazdálkodás;
d) genetikai erõforrások megõrzése:
da) növényi genetikai erõforrások természetes élõhelyen kívüli (ex situ) megõrzése,
db) állati genetikai erõforrások természetes élõhelyen
kívüli (ex situ) megõrzése,

3018

MAGYAR KÖZLÖNY

dc) állati genetikai erõforrások természetes élõhelyen
történõ (on farm) megõrzése,
de) fogoly fajvédelmi program;
e) állatjóléti kötelezettségek betartása;
f) nem termelõ mezõgazdasági beruházások;
g) mezõgazdasági területek elsõ erdõsítése;
h) mezõgazdasági területeken agrárerdészeti rendszerek elsõ létrehozása;
i) nem mezõgazdasági területek erdõsítése;
j) erdõterületeken NATURA 2000 kötelezettségek
betartása;
k) erdõ-környezetvédelem;
l) erdészeti potenciálra vonatkozó megelõzõ intézkedések;
m) erdészeti potenciál helyreállítása;
n) nem termelõ erdészeti beruházások:
na) erdõszerkezet átalakítása,
nb) közjóléti értékek növelése.
(3) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott III. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ
igénybe támogatás:
a) nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálás,
b) mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése,
c) turisztikai tevékenységek ösztönzése,
d) a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások,
e) falumegújítás és -fejlesztés,
f) vidéki örökség megõrzése, korszerûsítése,
g) NATURA 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése,
h) képzés és tájékoztatás,
i) készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési
stratégiák kidolgozása és végrehajtása.
(4) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott IV. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ
igénybe támogatás:
a) helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása,
b) hazai és nemzetközi térségek közötti együttmûködések,
c) a helyi akciócsoportok mûködtetési költségei.
(5) Az R. 66. cikkében meghatározott technikai segítségnyújtás céljára biztosított támogatás esetében a támogatás kedvezményezettje a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH), a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet, valamint központi államigazgatási
szerv által felügyelt kistérségi szintû országos hálózat.
Fogalmak
3. §
E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:
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1. alintézkedés: az intézkedésen belül önállóan lehatárolható célterület és jogosultsági feltételek alapján elkülönített támogatható mûveletek köre, amelyet a támogatás
részletes feltételeit megállapító jogszabály szabályoz;
2. célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül
jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott
mûvelet irányul;
3. tevékenység: az R. 2. cikkének e) pontja szerinti mûvelet önállóan megvalósuló részeleme;
4. mûvelet megvalósulása: a mûveletet alkotó összes
tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerõs használatbavételi engedély, az
üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által elõírt
közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági
eseményrõl kiállított, igazoltan teljesített számviteli
bizonylat;
5. terület- és állatlétszám alapú támogatások: az
1975/2006/EK rendelet 6. cikk 2. bekezdésének a) és
b) pontja alapján, e rendelet 2. § (1) bekezdésének k) pontjában és (2) bekezdésében felsorolt alintézkedések keretében nyújtandó támogatások;
6. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve
állatlétszám alapú intézkedés, alintézkedés keretében
nyújtandó támogatás, amely legalább egy, a Tv. 9. §
a) pontjában meghatározott beruházás – ideértve az immateriális javak beszerzését is – megvalósítására irányul;
7. termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelõi
csoport;
8. átadó: az a mezõgazdasági termelõ, akinek a mezõgazdasági üzeme vagy annak egy része átruházásra kerül
egy másik mezõgazdasági termelõ részére;
9. átvevõ: az a mezõgazdasági termelõ, akire az üzemet
vagy annak egy részét átruházzák;
10. mezõgazdasági üzem: egy adott mezõgazdasági
termelõ által mezõgazdasági tevékenység folytatásához
használt termelõegységek, különösen termõföld, állatállomány, gép, épület, berendezés összessége;
11. mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl szóló
9003/2002. (SK.6.) KSH Közlemény (a továbbiakban:
TEÁOR) 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. szerinti tevékenységek;
12. mezõgazdasági termelõ: az a természetes személy,
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki/amely mezõgazdasági tevékenységet folytat;
13. mikrovállalkozás: a magyarországi székhellyel rendelkezõ, a devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó, aki/amely megfelel a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozás feltételeinek;
14. hátrányos helyzetû terület: a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004.
(IV. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából kedvezménye-
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zett – leghátrányosabb és hátrányosabb helyzetû – 95 kistérség, vagy az 5. számú melléklete által meghatározott,
a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetû 235 település;
15. gépkatalógus: gépek mûszaki-technológiai adatait
tartalmazó gyûjtemény, amely többek között tartalmazza
a referenciaárat és a gép esetleges energiatakarékos jellegére való utalást;
16. építészeti normagyûjtemény: olyan építészeti-mûszaki paramétereket tartalmazó gyûjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is;
17. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb
összege;
18. TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 60/2005. (VII. 1.)
FVM rendeletnek megfelelõen elõzetesen, illetve véglegesen elismert zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezet;
19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási
kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül jegyezték
be, az egyéni vállalkozó, illetve az õstermelõ, amennyiben
a vállalkozói, illetve õstermelõi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül
került sor;
20. nitrátérzékeny terület: a vizek mezõgazdasági eredetû
nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 27/2006.
(II. 7.) Korm. rendelet szerinti terület.

II. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A támogatás forrása, jellege
4. §
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keretében jóváhagyott kérelmek azon kifizetési összegével, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elõírt
vidékfejlesztési támogatásra történõ átmenet szabályainak
megállapításáról szóló 1320/2006/EK (2006. szeptember 5.) bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban
EMVA terhére áthúzódó tételeknek minõsülnek.
(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a támogatás
vissza nem térítendõ jellegû.

A támogatás meghirdetése
5. §
(1) A 2. § (1)–(4) bekezdéseiben részletezett célok megvalósításához kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes feltételeit, valamint a támogatások mértékét
külön jogszabály állapítja meg (a továbbiakban: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály).
(2) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi
jogosultságot a támogatás igénybevételére.
(3) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) által kiadott közleményeket és
az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni.
(4) A 2. § (5) bekezdésében hivatkozott technikai segítségnyújtás céljára biztosított támogatás felhasználásának
rendjét az IH külön szabályozza.
(5) A Tv. 18. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban
foglaltak szerinti feladatokat a 2. § (5) bekezdésében
hivatkozott technikai segítségnyújtás céljára biztosított
támogatási keretbõl kell finanszírozni az Agrárgazdasági
Kutató Intézet, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Közhasznú Társaság, a Helyi Vidékfejlesztési Irodák, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, valamint az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet esetében.

(1) A támogatás forrása:
a) a központi költségvetés Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az ÚMVP-ben meghatározott célok támogatására elõirányzott összeg, valamint
b) az EMVA terhére a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti idõszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK (2006. szeptember 12.) bizottsági határozat mellékletében Magyarország részére meghatározott kötelezettségvállalási elõirányzatok.

(1) Amennyiben külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a támogatási kérelmet és a kifizetési kérelmet
(a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az
ügyfél lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei
MVH kirendeltséghez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalási összegek csökkennek az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyes intézkedései

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló határidõt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja
meg, amely határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Kérelem benyújtásának általános feltételei
6. §

3020

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) A kérelemhez mellékelni kell, amit e rendelet, a
támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály,
illetve IH Közleményben meghatározott egyéb külön jogszabály elõír.

Támogatási kérelem benyújtásának
általános feltételei
7. §
Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: szervezet)
vagy természetes személy nyújthat be, aki/amely
a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím
vonatkozásában elõírt feltételeknek,
b) nincs lejárt tartozása az MVH felé,
c) megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének.

Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei
8. §
Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki
a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az
MVH által kibocsátott jóváhagyó támogatási döntéssel, és
b) eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás
részletes feltételeit megállapító jogszabályban elõírt feltételeknek.

A kérelem elbírálása és kifizetése
9. §
(1) A kérelmet az MVH bírálja el.
(2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási idõszakának záró napját követõen lehet elbírálni.
(3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlõség esetén
a rangsorban elõnyt élvez az a támogatási kérelem:
a) melynek tartalma megfelel az IH Közleményben
közzétett részletes ajánlásnak a támogatott mûvelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról;
b) amelyet korábban nyújtottak be, amennyiben az
a) pont alapján nem lehet különbséget tenni.
(4) A támogatási döntésben fel kell hívni az ügyfél
figyelmét arra, hogy amennyiben az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programot az Európai Bizottság az elfogadás elõtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit
megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérõ feltételekkel
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fogadja el, az MVH a támogatási döntést megváltoztathatja, illetve visszavonhatja.
(5) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az
ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl
szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben
bekövetkezõ változás
10. §
(1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének idõtartama alatt a mezõgazdasági üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak
a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló
– a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – csak egy személy lehet.
(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH elõzetes
jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az
MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani
az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabály eltérõen nem rendelkezik. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az
átvevõ nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.
(3) Az átvállalás esetén kívül az 1974/2006/EK rendelet
44. cikkének (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén
mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás
visszatérítése alól. Az erre irányuló kérelmet – melyben
a mentesítésre alapot adó körülményt igazolni kell – az
MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani
az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabály eltérõen nem rendelkezik.
(4) Az 1974/2006/EK rendelet 44. cikkének a) pontja
vonatkozásában a kötelezettséget jelentõs mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezettségvállalásra elõírt
idõtartam 4/5-e már eltelt.

Adatszolgáltatás
11. §
Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan
köteles a monitoring rendszer mûködtetése céljából – külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az
erre rendszeresített nyomtatványon.
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Vis maior
12. §

(1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan
külsõ ok (vis maior) bejelentésérõl és igazolásáról szóló
külön jogszabály alapján kell bejelenteni.
(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan
közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegû hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik,
a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a
támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggõ kötelezettség teljesítése alól az ellehetetlenülés idõpontjától kezdõdõ hatállyal mentesíthetõ. A hatósági intézkedés jellegétõl és mértékétõl függõen a mentesítés részben vagy
egészben történhet.
(3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél
kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követõen
mentesíthetõ a további idõszakra fennálló kötelezettségek
alól, és a vis maior esemény befejezõdéséig jogszerûen
igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül.
III. Fejezet
TERÜLET- ÉS ÁLLATLÉTSZÁM ALAPÚ
TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
SZABÁLYOK
13. §
(1) A Bizottság 1975/2006/EK rendeletének 8. cikke
(1) bekezdésében foglalt rendelkezést 2008-tól kell alkalmazni.
(2) A területalapú támogatásra vonatkozó kérelemhez
mellékelni kell a Mezõgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, melyen be kell jelölni a kérelemben bejelentett területegységet.
(3) Amennyiben az ellenõrzések eredményeképpen
valamely területalapú támogatás esetén túligénylés állapítható meg, azaz az adott referencia-területre benyújtott
kérelmek által lefedett terület – ideértve a többszörös
igénylés esetét is – összesen nagyobb, mint a referenciaterületen a támogatás szempontjából figyelembe vehetõ
területe (a továbbiakban: támogatható terület) és a túligénylés mértéke:
a) nem éri el a 796/2004/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott mértéket,
az MVH a túligénylés arányában a referencia-terület nettó
támogatható területéig csökkenti a referencia-területen belüli kérelemben megjelölt területeket;
b) eléri vagy meghaladja az a) pontban hivatkozott
mértéket, az MVH értesíti az érintett ügyfeleket, és egyúttal felszólítja õket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére.
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(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítésben meg
kell jelölni az érintett referencia-területre támogatást
igénylõ ügyfeleket, és a kérelmükben feltüntetett területadatokat.
(5) A (3) bekezdés b) pontja alapján az ügyfelek kötelesek az értesítésben meghatározott idõtartamon belül írásos
választ adni az MVH részére.
(6) Amennyiben a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az (5) bekezdésben meghatározott
válaszokban foglalt helyesbítéseket követõen részben
vagy egészben továbbra is fennáll, és a túligénylés mértéke:
a) nem éri el a 796/2004/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott mértéket,
az MVH a túligénylés arányában a referencia-terület nettó
támogatható területéig csökkenti a referencia-területen
belüli kérelemben megjelölt területeket;
b) eléri vagy meghaladja az a) pontban hivatkozott
mértéket, az MVH fizikai ellenõrzést folytat le az érintett
referencia-terület vonatkozásában.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti fizikai ellenõrzést
nem kell lefolytatni, ha az (5) bekezdés szerinti határidõt
az ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidõt elmulasztó ügyfél bejelentett területére vonatkozó
adatot a túligénylés mértékének megfelelõen csökkenti.
14. §
(1) Amennyiben a 13. § szerinti adminisztratív, illetve
a fizikai ellenõrzés eredményeképp sem szüntethetõ meg
a túligénylés, akkor a referencia-terület adott jogcím
vonatkozásában támogatható területét meghaladó területet
minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek
kell tekinteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti terület nem haladhatja meg
az adott referencia-területen kérelmezett terület 100%-át.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, míg valamelyik érintett ügyfél a jogvita
elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerõs határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az
érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik kérelmeiket.

IV. Fejezet
NEM TERÜLET- ÉS ÁLLATLÉTSZÁM ALAPÚ
TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
SZABÁLYOK
A támogatási kérelem benyújtásának feltételei
15. §
Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél
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a) szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem
áll csõd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési
eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási
tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt;
b) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott
támogatásból való kizárás hatálya alatt.

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
16. §
(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra
vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az
ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási,
adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem
áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási
eljárás alatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe
vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül.
(3) A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha
az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja,
hogy a csõdeljárást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfelelõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz
való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe vett
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül.

17. §
(1) A 2. § (1) bekezdésének c), n) és o) pontjaiban hivatkozott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal nyújtható
be kifizetési kérelem.
(2) A 2. § (1) bekezdésének a), d)–j), l)–m) pontjaiban,
illetve (3) és (4) bekezdéseiben hivatkozott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon
jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben
legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó
kifizetési kérelmet legkésõbb abban a kifizetési idõszakban kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása után
elsõként nyílik meg.
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(4) A mûvelet – a 25. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a támogatási kérelem benyújtását követõen az
ügyfél saját felelõsségére megkezdhetõ.

18. §
(1) A mûvelet megkezdésének idõpontja:
a) a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén
a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentése
vagy az adásvételi szerzõdés megkötése, illetve a számlán
szereplõ teljesítés dátuma közül a legkorábbi;
b) építési beruházás esetében a kivitelezõi szerzõdés
megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés
esetén az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés dátuma;
c) nem beruházási jellegû mûveletek esetén a mûvelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötõdõ
vállalkozói szerzõdése megkötésének dátuma, vagy a
megrendelés, felhívás írásban történõ bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó
beszerzésrõl, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi.
(2) A mûvelet tervezéséhez és elõkészítéséhez kötõdõ
általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési
kötelezettség esetén annak megkezdése nem minõsül a
mûvelet megkezdésének.

Kiadások elszámolása, kifizetés
19. §
(1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve
nem a mûvelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.
(2) Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott
támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés
által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a
kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez
tartozó kifizethetõ összege nem haladhatja meg.
(3) A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak
az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket
a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági
eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására
a mûvelet megkezdése utáni gazdasági eseményrõl kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik
a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült
kiadásokra, melyek esetében a mûvelet megkezdése elõtti
12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.
(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
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(6) A bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat
„támogatás elszámolására benyújtásra került”.
(7) Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános
forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) formai vagy tartalmi elõírásainak, az
elszámoláshoz nem fogadható el.
(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítõt kell mellékelni,
amely tartalmazza:
a) a bizonylat azonosítóját, megnevezését, kiállítójának adószámát;
b) a teljesítés idõpontját;
c) a fizetés módját és határidejét;
d) a számlatétel megnevezését, SZJ vagy VTSZ számát;
e) a nettó összeg és ÁFA mértéke alapján az elszámolni
kívánt összeget;
f) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor
támogatási döntés szerinti azonosítóját, melyhez a tétel
tartozik.
(9) Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített
kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként.

20. §
(1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tõketartalékba
(tartalékba) kell helyezni, nem kettõs könyvvezetésre
kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni.
(2) Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott mûvelettel összefüggõ gazdasági eseményekrõl külön analitikát köteles
vezetni a kiadásai, illetve – amennyiben támogatási rendelet ahhoz joghatást fûz – a bevételei vonatkozásában.
(3) Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt nem
fizethetõ ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés
nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett mértéket meghaladó kiadást számoljon el,
amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé.
(4) A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható
kiadások összegének legalább 80%-át kell teljesíteni.
(5) A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy
egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági)
teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett –
hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az
MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket
a (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB)
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által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra,
majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

Beruházási támogatásokra vonatkozó
általános feltételek
21. §
(1) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként elõírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni.
(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti
hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) értékeivel kell számolni. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek
listáját.
(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget
a támogatási árfolyamnak megfelelõen át kell számítani
euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME
SFH alapon számított értékével. 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró.

22. §
Amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály a támogatás feltételeként a mezõgazdasági
tevékenységbõl származó nettó árbevételrõl rendelkezik,
annak nettó árbevételhez viszonyított arányát a rendelet
2. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani.

23. §
(1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek
is teljesülniük kell:
a) a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének
helye a Magyar Köztársaság;
b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott
beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított,
korszerûsített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával
kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési
kötelezettség);
c) az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya – a 10. §-ban foglalt kivétellel – nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi
eszköz azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ tárgyi eszközre az MVH-nak történõ
elõzetes bejelentést követõen lecserélhetõ;
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d) ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény
üzemeltetésének lehetõségét biztosító kizárólagos joggal;
e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentést a tárgyi
eszköz tervezett cseréje elõtt legalább három nappal kell
megtenni az MVH által rendszeresített nyomtatványon.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt jelent, ha
a beruházás közmûcsatlakozás létesítésére irányul.
24. §
(1) A beruházási támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra (ingó, ingatlan) az ügyfél köteles legalább az üzemeltetési idõszak tartamára törés, tûz és elemi
csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó
kártérítési vagyonbiztosítást kötni. Amennyiben az ügyfél
törés, tûz és elemi csapás bekövetkezése miatt vis maior
kérelmet nyújt be beruházási támogatással létrejött vagy
megszerzett vagyontárgyra vonatkozóan, az ügyfél csak
a támogatás biztosítási összeggel csökkentett mértékének
igénybevételére jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt biztosításkötési kötelezettség nem terjed ki
a) a központi költségvetési szervekre,
b) az egyházakra és intézményeikre,
c) a helyi önkormányzatokra, helyi kisebbségi önkormányzatokra, önkormányzatok társulásaira és ezek költségvetési szerveire, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy
a fejlesztés eredményeként létrejövõ vagyontárgy törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik,
d) a vízitársulatokra.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt biztosításkötési kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha
a) a támogatás összegéhez viszonyítva az üzemeltetési
kötelezettség idõtartamára vonatkozó biztosítási díj aránytalan – a támogatás összegének legalább 30%-át kitevõ –
többletterhet ró a kedvezményezettre, vagy
b) a kedvezményezett igazolja, hogy legalább kettõ
biztosító társaság a megvalósult vagyontárgyra annak jellege miatt nem köt biztosítást.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonbiztosítás
megkötésérõl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát az utolsó kifizetési kérelemhez,
gépbeszerzés esetén a gép beszerzését követõ elsõ kifizetési kérelemhez csatolni kell. Amennyiben az ügyfél
e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az
MVH az ügyfelet a Tv. 71. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtja.
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(2) A 33. § (5) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó mûveletet a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást
a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 2 éven belül
meg kell valósítani.
(3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az
1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1, valamint a
4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.
(4) Az arculati elemek különbözõ tájékoztatási eszközökön történõ megjelenítésének módját az IH a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi.
26. §
ÁFA tekintetében a támogatás számításának alapjára
az R. 71. cikke (3) bekezdésének a) pontja irányadó.
27. §
A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;
b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló
teljes bizonyító erejû okiratot, miszerint az ügyfél jogosult
a beruházást megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési
kötelezettsége lejártáig használni;
c) építési beruházások esetén építészeti-mûszaki tervdokumentációt, valamint arra vonatkozó igazolást, hogy
kérelmet nyújtottak be építési engedély vagy annak megállapítása iránt, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles;
d) a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás
esetén mûszaki leírást és dokumentációt;
e) a 15 millió Ft alatti támogatási igényû támogatási
kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített
nyomtatványon pénzügyi tervet;
f) 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására
rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott tartalommal üzleti tervet;
g) legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg.

25. §

28. §

(1) Felújítással, korszerûsítéssel járó beruházás a támogatási kérelem befogadását megelõzõen nem kezdhetõ
meg.

Építéssel járó tevékenységek esetén:
a) az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes
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építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység
nem építési engedélyköteles;
b) engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs hatáskörrel rendelkezõ építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez.
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megelõzõ munkanapon lezárt – gépkatalógusban szereplõ
gépekre lehet benyújtani.
Építési beruházásokra vonatkozó különös
rendelkezések
30. §

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések

(5) A gépkatalógusba olyan gép, illetve technológiai
berendezés vehetõ fel, amely
a) rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz
szükséges engedélyekkel, és
b) besorolható a katalógusban szereplõ gépcsoportok
valamelyikébe.

(1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon mellékelni kell az építési normagyûjtemény alapján elkészített
költségvetés-összesítõt, valamint a munkanemenkénti
tételösszesítõ-sorokat is tartalmazó részletes, tételes költségvetést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti építési normagyûjteményt,
amely az építési munkanemek és tételek megnevezése
mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is,
az IH a 2007. évben április 20-ig, azt követõen évente
január 15-ig közleményben teszi közzé.
(3) Az IH a (2) bekezdés szerint közzétett építési normagyûjteményt legalább évente egy alkalommal frissíti és azt
június 1-jéig közleményben teszi közzé.
(4) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási
jogcím meghirdetése napján hatályos építési normagyûjteményt kell figyelembe venni.
(5) Amennyiben külön jogszabály értékbecslés benyújtását teszi kötelezõvé, kizárólag az IH által közleményben
közzétett értékbecslõktõl származó szakvélemény fogadható el.
(6) Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó
támogatási döntés több építési kiadási tételt állapít meg,
a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege azt legfeljebb tíz százalékos mértékben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek
minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie.
(7) Építési beruházás esetén építési mûszaki ellenõr
alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelezõ, ha
a beruházás nem építési engedélyköteles.
(8) Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a mûvelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési,
üzemeltetési) engedélyt is.

(6) Amennyiben a (3) bekezdés szerint kérelmezett gép
vagy technológiai berendezés nem felel meg az (5) bekezdésben foglalt követelményeknek, az IH a kérelmet elutasítja.

Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó
rendelkezések

29. §
(1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan elsõ üzembe
helyezésû gépek, technológiai berendezések beszerzése és
beépítése támogatható,
a) amelyek szerepelnek az IH által e rendeletben foglaltak szerint közzétett gépkatalógusban;
b) amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített gépcsoportba;
c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a
teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges
okiratokkal;
d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.
(2) A tárgyévre vonatkozó gépkatalógust az IH az FVM,
valamint az MVH hivatalos honlapján teszi közzé.
(3) A közzétételt követõen a gépkatalógusban nem szereplõ gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az IH által rendszeresített nyomtatványon az MVH
ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplõ, regisztrált
forgalmazók kérelmet nyújthatnak be az FVM Mezõgazdasági és Gépesítési Intézetéhez.
(4) A kérelmet az FVM Mezõgazdasági és Gépesítési
Intézethez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével
együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követõen
az IH a kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(7) A gépkatalógus a gép mûszaki adatai – ideértve
annak esetleges energiatakarékos jellegét is – mellett tartalmazza a referenciaárat is.
(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos
– legkésõbb a benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját

31. §
(1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások
után is vehetõ igénybe támogatás:
a) a 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások,
az ott meghatározott mérték erejéig,
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b) az engedélyezési eljárás díja,
c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke.
(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások
összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.
(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint
a beruházás (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a.
(4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 sz. alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2 pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult mûvelet népszerûsítésére fordíthatók.
(5) Az e § szerinti kiadásokra vonatkozóan a támogatási
kérelem benyújtását megelõzõ költségek is elszámolhatóak, de a beszerzés idõpontja nem lehet korábbi, mint
2007. január 1. Ezen kiadások felmerülésének idõpontja
nem lehet a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapnál
korábbi.

Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók
32. §
(1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítõ nemzeti
támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az
MVH a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor
kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A juttatott támogatás összege nem haladhatja meg a mûveletre
vonatkozó, az R. által maximált támogatási mértéket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatástartalommal bíró
pénzügyi konstrukciók igénybevételének lehetõségérõl
támogatási rendelet rendelkezik.
(3) A támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a támogatástartalmat megállapító
pénzügyi szervezet az igénybe vett konstrukcióhoz kapcsolódó adatokat az MVH részére átadja.
(4) Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót
kizárólag a támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek
vehetnek igénybe.
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(2) Ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az
eredménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét, a hirdetmény közzétételét az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(3) Ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl
vagy eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét,
akkor az írásbeli összegzés Kbt. szabályainak megfelelõ
megküldését kell az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor
igazolni.
(4) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél
igazolta, a mûvelet megvalósításának határideje
a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal,
b) építési beruházás esetén 12 hónappal
meghosszabbodik.
(5) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntõbizottság
EMVA támogatással összefüggõ jogorvoslati eljárást
indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330. § (1) bekezdésében
meghatározott értesítés kézbesítését követõ munkanapon
az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.
(6) Az (5) bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ végzésének a
Kbt. 343. § (1) bekezdésében elõírt kézbesítését követõen
folytatja.

V. Fejezet
JOGKÖVETKEZMÉNYEK
Általános jogkövetkezmények
34. §
Az egyes intézkedéseknél elõírt egyéb kötelezettségekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg. Ha
a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell
fizetni.

Közbeszerzés
33. §
(1) Amennyiben a mûvelet végrehajtása a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, az eljárást megindító hirdetmény megjelenését, illetve az ajánlattételi felhívás megküldését az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni
kell. A hirdetmény IV.3.1. rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni a vonatkozó IH közlemény azonosítóját és az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát.

Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra
vonatkozó különös jogkövetkezmények
35. §
(1) A 20. § (4) bekezdésében foglalt elõírás megsértése
esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell.
Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének
mértéke az 50%-ot sem éri el, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az ügyfél

2007/48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

az MVH jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó
határozatát követõ három évig a 2007–2013 idõszakban az
EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám
alapú támogatásokra nem vehet igénybe támogatást.

VII. Fejezet
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

(2) Beruházási támogatások esetén a feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kérelemnek a nem megfelelés
által érintett részét elutasítja.
(3) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 33. § (5) bekezdésében elõírt bejelentési kötelezettségének, a Tv. 71. §-a szerint mulasztási bírságot kell alkalmazni.
(4) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság az EMVA támogatással összefüggõ jogorvoslati eljárásban az ügyféllel
szemben bírságot szab ki, a jóváhagyott támogatást
10%-kal csökkenteni kell.

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.
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37. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2006. szeptember 20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
b) a Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról;
c) a Bizottság 1975/2006/EK rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról.

(2) Az AVOP alapján igénybe vett támogatást – függetlenül annak igénybevételétõl – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a tõketartalék terhére kell elszámolni.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
Kód

Megnevezés (FSS)

Mértékegység

SFH 2004

D01

Közönséges búza és tönköly

Ft/ha

91 638

D02

Durumbúza

Ft/ha

85 022

D03

Rozs

Ft/ha

65 432

D04

Árpa

Ft/ha

81 107

D05

Zab

Ft/ha

67 006

D06

Szemeskukorica

Ft/ha

123 278

D07

Rizs

Ft/ha

128 296

D08

Egyéb gabonafélék

Ft/ha

78 056

D09

Száraz hüvelyesek, összesen

Ft/ha

107 006

D09E

Száraz hüvelyesek: borsó, szárazbab, csillagfürt

Ft/ha

107 119

D09F

Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

Ft/ha

102 126

3028

MAGYAR KÖZLÖNY
Kód

Megnevezés (FSS)
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Mértékegység

SFH 2004

D09G

Száraz hüvelyesek, egyéb

Ft/ha

101 675

D10

Burgonya

Ft/ha

615 308

D11

Cukorrépa

Ft/ha

350 141

D12

Takarmánygyökerek és -káposzták

Ft/ha

115 211

D23–D35

Ipari növények

Ft/ha

104 835

D23

Dohány

Ft/ha

524 263

D24

Komló

Ft/ha

684 726

D25

Gyapot

Ft/ha

–

D26

Káposztarepce és réparepce

Ft/ha

101 766

D27

Napraforgó

Ft/ha

97 053

D28

Szója

Ft/ha

99 315

D29

Olajlen

Ft/ha

72 875

D30

Egyéb olajosmagvú növények

Ft/ha

106 942

D31

Rostlen

Ft/ha

73 713

D32

Rostkender

Ft/ha

149 825

D33

Egyéb rostnövények

Ft/ha

–

D34

Illóolaj-, gyógy- és fûszernövények

Ft/ha

438 275

D35

Egyéb ipari növények, egyéb

Ft/ha

55 106

D14

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt

Ft/ha

445 409

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Ft/ha

405 920

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Ft/ha

558 769

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

5 850 489

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

Ft/ha

3 682 765

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

18 895 293

D18

Takarmánynövények, összesen

Ft/ha

87 238

D18A

Takarmánynövények – idõszaki gyep

Ft/ha

37 480

D18B

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, összesen

Ft/ha

99 784

D18B1

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, silókukorica

Ft/ha

142 044

D18B3

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, egyéb

Ft/ha

77 324

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

Ft/ha

128 299

D20

Egyéb szántóföldi növények

Ft/ha

84 077

D21

Parlag, ugar támogatás nélkül

Ft/ha

–

D22

Parlag, ugar támogatással (set-aside)

Ft/ha

–

E

Konyhakert

Ft/ha

590 154
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Mértékegység

SFH 2004

F

Állandó rét és legelõ, összesen

Ft/ha

36 102

F01

Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelõ)

Ft/ha

39 360

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelõ)

Ft/ha

35 386

G01

Gyümölcsültetvények, összesen

Ft/ha

420 405

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha

420 405

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

Ft/ha

–

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

Ft/ha

166 280

G02

Citrus-ültetvények

Ft/ha

–

G03

Olajfa ültetvények

Ft/ha

–

G03A

Olajfa ültetvények – étkezési olíva

Ft/ha

–

G03B

Olajfa ültetvények – olajtermelésre

Ft/ha

–

G04

Szõlõültetvények, összesen

Ft/ha

328 662

G04A

Minõségi borszõlõ ültetvények

Ft/ha

356 946

G04B

Egyéb borszõlõ ültetvények

Ft/ha

303 758

G04C

Csemegeszõlõ ültetvények

Ft/ha

244 076

G04D

Mazsolaszõlõ ültetvények

Ft/ha

–

G05

Faiskolák

Ft/ha

1 648 764

G06

Egyéb ültetvények

Ft/ha

–

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

5 945 607

I01

Másodvetésû növények összesen

Ft/ha

266 755
2

I02

Gomba

Ft/100 m

1 215 483

J01

Lófélék

Ft/állat

37 528

J02

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen

Ft/állat

10 865

J02A

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

14 034

J02B

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nõivarú

Ft/állat

7 693

J03

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

18 368

J04

Egy és két év közötti szarvasmarha, nõivarú

Ft/állat

10 759

J05

Kétéves és idõsebb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

21 052

J06

Kétéves és idõsebb szarvasmarha, üszõ

Ft/állat

11 282

J07

Kétéves és idõsebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

Ft/állat

220 550

J08

Kétéves és idõsebb szarvasmarha, egyéb tehén

Ft/állat

11 955

J09

Juh, összesen

Ft/állat

3 126

J09A

Juh, tenyész nõivarú (anyajuh)

Ft/állat

3 619

J09B

Juh, egyéb

Ft/állat

2 668

J10

Kecske, összesen

Ft/állat

22 099

J10A

Kecske, tenyész nõivarú (anyakecske)

Ft/állat

23 391

J10B

Kecske, egyéb

Ft/állat

17 371
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J11

Sertés, malacok 20 kg alatt

Ft/állat

2 577

J12

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Ft/állat

47 924

J13

Sertés, egyéb

Ft/állat

11 710

J14

Pecsenyecsirke

Ft/100 db állat

36 721

J15

Tojótyúk

Ft/100 db állat

96 726

J16

Egyéb baromfi

Ft/100 db állat

180 802

J16A

Pulyka

Ft/100 db állat

114 029

J16B

Kacsa

Ft/100 db állat

124 921

J16C

Liba

Ft/100 db állat

197 522

J16D

Egyéb baromfi

Ft/100 db állat

130 302

J17

Nyúl (tenyész nõivarú) (anyanyúl)

Ft/állat

10 974

J18

Méhcsaládok

Ft/kaptár

11 456

2. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
A mezõgazdasági tevékenységbõl származó nettó árbevétel
és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása
Mezõgazdasági tevékenység árbevételének aránya = [Mezõgazdasági nettó árbevétel/bevétel – Feldolgozásra vásárolt mezõgazdasági alapanyagok értéke – Közvetlen mezõgazdasági szolgáltatások értéke] / [Összes nettó árbevétel
– ELÁBÉ – Közvetített szolgáltatás beszerzési értéke]
Mezõgazdasági árbevétel:
TEÁOR 01.1–01.3
TEÁOR 01.4
TEÁOR 15.71.

Növénytermelés, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás árbevétele/bevétele
Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás árbevétele/bevétele
Haszonállat-eledel gyártás árbevétele/bevétele

a) a kettõs könyvvitelt vezetõ gazdálkodók esetében a mezõgazdasági és a haszonállat-takarmány elõállító tevékenységbõl származó (TEÁOR A 01.1–0.1.4, DA 15.71.) nettó árbevétel,
aa) mezõgazdasági tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az elõállítás érdekében a 2006. évben felhasznált, vásárolt alapanyagok beszerzési értékével, valamint a közvetlen mezõgazdasági szolgáltatások értékével,
ab) az arányszám kiszámításakor a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk
beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítmények értékével;
b) az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezetõ vállalkozók esetében a mezõgazdasági, a haszonállat-takarmány elõállító tevékenység (TEÁOR
A 01–01.4, DA 15.71.) utáni bevétel,
ba) a mezõgazdasági, a haszonállat-takarmány elõállító tevékenység bevételének tekintendõ e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele, csökkentve az elõállítás érdekében 2006. évben a vásárolt alapanyagok beszerzési értékével, valamint a közvetlen mezõgazdasági szolgáltatások értékével,
bb) a vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos a 2006. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított kiadással,
csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével.
Az arányszám kiszámításánál az összes bevétel csökkentendõ az eladott áru beszerzési, valamint az alvállalkozói teljesítmény értékével. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlõ a 2006. évi árukészlet beszerzésére fordított kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Az
alvállalkozói teljesítményérték egyenlõ a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott alvállalkozói teljesítményértékkel;
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c) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (EVA) szerinti adózást választó adóalanyok esetében a 2006. évben vásárolt anyagok és a közvetített szolgáltatások beszerzési értékét nem kell figyelembe venni, illetve
azokkal nem kell korrigálni a mezõgazdasági és az összes bevételt.
Az elõzõ évben, illetve tárgyévben elemi kárt (ideértve az állatjárvány miatti kárt) szenvedett termelõk a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiadott igazolás alapján, annak megfelelõ arányban az árbevételt módosíthatják.

3. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
Egyéb elszámolható kiadások
Költség
SZJ száma
Fõcsoport

Költség
SZJ száma
Alcsoport

72.2

Költség megnevezése

A beruházás összes
elszámolható
költségének x%-a

A maximálisan
elszámolható költség
(Ft)

Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

6%

6 000 000

72.3

Adatfeldolgozás

6%

6 000 000

73.1

Mûszaki kutatás, fejlesztés
73.10.13.0

Mûszaki, technológiai kutatás, fejlesztés

6%

6 000 000

73.10.14.0

Agrártudományi kutatás, fejlesztés

6%

6 000 000

6%

6 000 000

73.2

Humán kutatás, fejlesztés
73.20.12.0

74.1

Közgazdasági-tudományi kutatás
Jogi, gazdasági tevékenység

74.11.15.0

Jogi dokumentálás

6%

6 000 000

74.11.17.0

Egyéb jogi szolgáltatás

6%

6 000 000

74.12.30.0

Adótanácsadás

6%

6 000 000

74.13

Piac-, közvéleménykutatás

2%

2 000 000

74.14.11.0

Általános üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

74.14.12.0

Pénzügyi üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

74.14.13.0

Marketing célú üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

74.14.14.0

Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

74.14.15.0

Termelésszervezési tanácsadás

6%

6 000 000

74.14.16.0

PR célú üzletviteli tanácsadás

2%

2 000 000

74.14.17.0

Egyéb üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

74.14.21.0

Témamenedzselés, programkoordinálás

6%

6 000 000

74.14.22.0

Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás

6%

6 000 000
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74.2

Költség megnevezése
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A beruházás összes
elszámolható
költségének x%-a

A maximálisan
elszámolható költség
(Ft)

Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20.2

Építészeti szolgáltatás

6%

6 000 000

74.20.3

Mûszaki szakértés, tanácsadás

6%

6 000 000

74.20.4

Integrált mérnöki szolgáltatás

6%

6 000 000

74.20.5

Település-, tájrendezés, -tervezés

6%

6 000 000

74.20.6

Építési projekt vezetése

6%

6 000 000

74.20.71.0

Földtani szakértés

6%

6 000 000

74.20.72.0

Földtani vizsgálat

6%

6 000 000

74.20.73.0

Földmérés, térképészet

6%

6 000 000

74.20.75.0

Nem mérnöki mûszaki tanácsadás

6%

6 000 000

74.3

Mûszaki vizsgálat, elemzés
74.30.11

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

6%

6 000 000

74.30.12

Fizikai tulajdonság elemzése

6%

6 000 000

74.30.13

Integrált mûszaki, elektronikai rendszer
tesztelése

6%

6 000 000

74.4

Hirdetés
74.40.12.0

Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

2%

2 000 000

74.40.13.0

Egyéb hirdetési szolgáltatás

2%

2 000 000

74.40.20.0

Reklámfelület, -idõ eladása

2%

2 000 000

74.8

Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás
74.87.14.0

Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés

6%

6 000 000

74.87.16.1

Mezõgazdasági, vadgazdálkodási, edõgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

74.87.16.3

Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési
szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

74.87.16.5

Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

