
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

35/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a növénytermesztés létesítményeinek
korszerûsítéséhez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja a növénytermesztés technológiai
korszerûsítésének, versenyképességének javítása része-
ként:

a) új terményszárítók és -tisztítók vásárlásával javuljon
az eszközállomány összetétele, korszerûsége;

b) a létesítmény felújításával, új kiegészítõ eszközök
beszerzésével a létesítmény megfeleljen a környezetvédel-
mi, levegõ-tisztaság védelmi elõírásoknak;

c) létesítmények felújításával csökkenjenek az üzemel-
tetési költségek, javuljon a kezelt termények minõsége.

Fogalmak

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) levegõ-tisztaság védelmi elõírások: a levegõ védel-

mével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
(II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: LVR.) foglalt
követelmények;

b) létesítmény: a mezõgazdasági üzemben meglévõ, a
támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél tulajdonában
vagy használatában álló terménytároló, illetve támogatás-
sal létesíteni tervezett, vagy ügyfél tulajdonában, vagy
használatában álló fogadógarat, elõtéttároló, hídmérleg,
terménytisztító, -szárító, valamint az ezekhez kapcsolódó
tranzittároló, minõségellenõrzõ-vezérlõépület, a Gépkata-
lógus 321. gépalcsoportba besorolható (kivéve: 3216. gép-
változat) anyagmozgató berendezés (a továbbiakban:

anyagmozgató) és a 3922. gépváltozatba besorolható szá-
las takarmány pelletáló;

c) korszerûsítési eljárás: a létesítmény levegõtiszta-
ság-védelmi elõírásoknak történõ megfelelését, illetve az
üzemeltetési költségek csökkentését vagy a kezelt termény
minõségjavulását célzó felújítása, korszerûsítése;

d) állategység: az egyszerûsített területalapú támogatá-
sok és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesí-
tendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”,
illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrend-
szerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM
rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott egység
azzal, hogy egy állategység 10 darab 80 napnál fiatalabb
malacnak, illetve 5 darab termelõ méhcsaládnak felel meg
(a továbbiakban: ÁE);

e) levegõtisztító berendezés: a Gépkatalógus 3319.,
3339., 3999., 5999. gépváltozatokba besorolható gépek,
berendezések közül a porleválasztó, elszívó, ciklon, venti-
látor, porkamra, légtisztító, légtechnikai berendezés és
szûrõ;

f) hatékonyságnövelõ berendezés: a létesíteni tervezett,
illetve a korszerûsítési eljárás során a létesítménybe beépí-
tett vagy annak üzemeltetéséhez kapcsolódó a Gépkataló-
gus 513. (kivéve: 5133. gépváltozat), 514., 515. gépcso-
portjaiba, illetve 3319., 5991., 6213. gépváltozataiba be-
sorolható gép, berendezés;

g) határfelület: a létesítmény azon felülete, ahol üzem-
szerû mûködés közben a külsõ levegõvel érintkezve a ke-
zelt terménybõl származó vagy egyéb porkibocsátás tör-
ténhet;

h) telephely: olyan, az ügyfél tulajdonában, használatá-
ban álló mûvelés alól kivont területként nyilvántartott in-
gatlan, amelyen a létesítmények elhelyezkednek;

i) mûvelt terület: az ügyfél tulajdonában vagy haszná-
latában álló szántó mûvelési ágban nyilvántartott ingatla-
nok hektárban kifejezett összesített nagysága;

j) terménytároló kapacitása: a terménytároló azon
légköbméterben kifejezett nagysága, amely légtérben a
termények tárolása tartósan, 5 napot meghaladóan meg-
valósul;

k) kapcsolódó infrastruktúra: létesítményhez kapcso-
lódó, telephelyen belüli víz-, gáz-, elektromos-, csatorna-
hálózat, szilárd útburkolat;

l) elõtét tároló: olyan a terményfogadó-garathoz köz-
vetlenül kapcsolt terménytároló, amelyben a telephelyre
beérkezõ termények tárolása 5 napot nem meghaladóan
valósul meg és amely hasznos befogadóképessége nem ha-
ladja meg az 500 m3-t;

m) tranzittároló: olyan a terményszárítótól, illetve ter-
ménytisztítótól maximum 30 méter távolságon belül elhe-
lyezkedõ a Gépkatalógus 3914. gépváltozat alá besorolha-
tó gép, berendezés, amelybõl a betárolt termény gravitá-
ciós úton, külön anyagmozgató nélkül is szállítójármûre
kitárolható;

n) támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a
rendelet elszámolható kiadás felsõhatárt állapít meg.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakra az
LVR-ben és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglal-
tak az irányadók.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

Támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe:

a) létesítmény – kivéve terménytároló – létesítéséhez
kapcsolódó építéshez, szereléshez, gépbeszerzéshez és
kapcsolódó infrastruktúra telephelyen belüli kialakításá-
hoz (a továbbiakban: létesítési célterület);

b) létesítmény korszerûsítési eljárásához kapcsolódó
gépbeszerzési, építési, felújítási, szerelési mûveleteihez
(a továbbiakban: felújítási célterület).

(2) E rendelet szerint nem nyújtható támogatás:
a) felújítási célterületen, ha az a terménytároló kapaci-

tásának növekedését eredményezi;
b) létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített

vagy mobil eszköz létesítéséhez;
c) 100 m3-t meghaladó egyedi befogadóképességû

tranzittároló létesítéséhez;
d) 50 m2-t meghaladó hasznos alapterületû minõség-

ellenõrzõ-vezérlõépület létesítéséhez;
e) a Vhr. szerinti nem mezõgazdasági beruházáshoz.

(3) E rendelet szerint az (1) bekezdésben foglalt célterü-
leteken megvalósuló beruházás részeként támogatás kizá-
rólag:

a) terményszárítónként, terménytisztítónként, csak egy
tranzittároló létesítéséhez,

b) telephelyenként maximum kettõ elõtéttároló létesí-
téséhez, felújításához,

c) kapcsolódó infrastruktúra kialakítása esetén a léte-
sítményeket, illetve azokat a telephely külsõ határvonalá-
val összekötõ telephelyen belüli kapcsolódó infrastruktúra
létesítéséhez,

d) telephelyenként csak egy minõségellenõrzõ-vezér-
lõépület felújításához vagy létesítéséhez,

e) a Gépkatalógusba besorolható berendezések közül a
levegõtisztító berendezések, anyagmozgató, hatékonyság-
növelõ berendezés, tranzittároló, 5151. gépváltozat alatt
szereplõ hídmérleg, 3313., 3332. gépváltozat, 3922. gép-
változatból a szálas takarmány pelletálás gépei, berende-
zései és a legalább 2-es korszerûségi mutatóval rendelkezõ
3311., 3331. gépváltozatok alatt szereplõ gépek, berende-
zések beszerzéséhez,

f) telephelyenként csak egy hídmérleg létesítéséhez,
felújításához,

g) telephelyenként csak egy fogadógarat létesítéséhez,
felújításához,

h) felújítási célterületen fogadógarat, hídmérleg, elõ-
téttároló, illetve terménytároló felújításához csak ugyan-
azon telephelyen megvalósuló terményszárító vagy ter-
ménytisztító felújításával és/vagy létesítésével együtt
nyújtható.

(4) Különbözõ telephelyként vehetõk figyelembe azon
telephelyek, amelyek:

a) önálló helyrajzi számmal rendelkeznek,
b) nem szomszédosak, külsõ határvonalaik nem érint-

keznek,
c) a telephelyek külsõ határvonalainak távolságai kö-

zül a legkisebb távolság meghaladja a 2 km-t.

(5) Meglévõ terményszárító, terménytisztító beton alap-
jára épített új terményszárító, terménytisztító beszerzése
létesítési célterületen megvalósuló beruházásnak minõsül,
ha egyúttal a felépítmény szerkezeti elemeinek teljes le-
cserélése is megvalósul.

(6) A Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozatok alá be-
sorolt gép, berendezés akkor sorolható be 2-es, illetve 3-as
korszerûségi mutató alá, ha az eszköz megfelel az 1. számú
mellékletben foglalt követelményeknek.

(7) A Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozataiban sze-
replõ gépek, berendezések 1. számú mellékletben foglalt
feltételek teljesülésének megállapítását, a Vhr. 29. §
(3)–(4) bekezdéseiben foglaltak megfelelõ alkalmazásával
a forgalmazó javasolhatja, a 2. számú mellékletben foglalt
dokumentumok egyidejû csatolásával. Ha a gép, eszköz
már szerepel a Gépkatalógusban, akkor a forgalmazónak a
javaslatában fel kell tüntetnie a Gépkatalógus szerinti gép-
kódokat.

Támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult:
a) a termelõi csoport (a továbbiakban: TCs);
b) a mezõgazdasági termelõ, ha a beruházással érintett

mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai
méretegységet (EUME)
[a továbbiakban a)–b) pontok együtt: ügyfél].

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott üzem-
méret feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha
az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban köteles vállalni,
hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ lezárt
teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételnek.
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(3) A támogatás igénybevételének további feltételei:
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérõen csatol-

ni kell a gépészmérnök végzettségû személy által összeál-
lított mûszaki leírást és dokumentációt (a továbbiakban:
technológiai terv), amelynek tartalmaznia kell:

aa) az elrendezési vázrajzot és a telephely területén tör-
ténõ termény fogadás, -tisztítás, -szárítás, -tárolás, -szállí-
tás folyamatábráját,

ab) a fejlesztés tervezett idõbeli ütemezését,
ac) a beépítésre kerülõ gépek, berendezések felsorolását,
ad) a létesíteni vagy felújítani tervezett létesítmények

tervezett energiaigényét,
ae) felújítási célterület esetén a felújítani tervezett léte-

sítmény, berendezés adatait (telephelyen belüli elhelyez-
kedés, típus, kapacitás, gép-azonosítószám, építés vagy
beszerzés éve);

b) a technológiai tervhez csatolni kell a technológiai
terv készítõje által aláírt nyilatkozatot, miszerint a támoga-
tással létesíteni/felújítani tervezett létesítmények a beru-
házást követõen zárt anyagáramlási rendszerûek;

c) a támogatási kérelemben fel kell tüntetni a technológiai
terv készítõje gépészmérnöki végzettségét igazoló oklevél
azonosítási számát, a kibocsátó intézmény nevét, címét, vala-
mint csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, hogy a technológiai
terv készítõje rendelkezik gépészmérnöki végzettséggel;

d) ha az ügyfél a 4. számú melléklet szerinti vonatkozó ér-
tékelési szemponthoz nyilatkozik arról, hogy legalább egy az
LVR hatálybalépése elõtt üzembe helyezett terményszárító-
val rendelkezik, akkor a támogatási kérelemben fel kell tün-
tetni a berendezés típusát, az üzembe helyezés évét és a be-
szerzés jogcímét (ügyfél vagy jogelõdje által létesített, illetve
vásárolt vagy más jogviszony alapján szerzett);

e) a támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatással
érintett telephelyeket is ábrázoló:

ea) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl
szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi
blokktérkép másolatát,

eb) ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot (helyszín-
rajz),
amelyeken be kell jelölni a beruházással érintett telephe-
lyeket, illetve létesítményeket.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás, ha a támogatási ké-
relem benyújtásakor az ügyfélnek e rendelet alapján támo-
gatott, lezáratlan mûvelete van.

(5) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétõl eltérõen a kérelem be-
nyújtását megelõzõen, de legkorábban a kérelem benyújtá-
si évének január 1. napjától megkezdhetõ a kizárólag a
Gépkatalógusban szereplõ gép, berendezés megvásárlása,
megrendelése.

(6) A támogatási határozat kézhezvételét követõen:
a) az ügyfél vagy annak alkalmazottja köteles az Új

Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jog-
cím tárgyában szervezett kötelezõ képzésen részt venni az
utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt;

b) mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén az ügyfél,
vagy a TCs ügyfél esetén a TCs tagjai köteles(ek) a 4. szá-

mú melléklet szerinti értékelési szemponthoz benyújtott
vonatkozó nyilatkozat esetén összesen legalább 200 ÁE
állatlétszámot az üzemeltetési kötelezettség idõtartama
alatt megtartani;

c) a Vhr. 25. § (2) bekezdésétõl eltérõen az e rendelet
alapján támogatott mûveletet 3 éven belül meg kell való-
sítani.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. §

(1) A támogatás összege támogatási kérelmenként leg-
feljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.

(2) Az ügyfél egy támogatási kérelemben több célterü-
letet is megjelölhet, de ugyanazon létesítményre csak egy
célterület vonatkozásában nyújtható be támogatási kére-
lem.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások
a) 40%-a;
b) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ,

vagy a beruházás Natura 2000 vagy kedvezõtlen adottságú
területen valósul meg;

c) 60%-a, ha
ca) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ és a fejlesz-

tés Natura 2000 területen valósul meg, vagy
cb) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ és a fejlesz-

tés kedvezõtlen adottságú területen valósul meg.

(4) A (7) bekezdés d) pontja szerinti egyéb elszámolható
kiadások tekintetében, ha a támogatási döntésben telephe-
lyenként eltérõ támogatási intenzitások kerülnek megálla-
pításra, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra egysége-
sen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(5) A tervezett elszámolható kiadásokat a (7) bekezdés
d) pontjában foglalt kiadások kivételével, a támogatási ké-
relemben létesítményenként egyedileg és összesítve is fel
kell tüntetni.

(6) Anyagmozgató felújítása, létesítése esetén az anyag-
mozgatóval kapcsolatban elszámolni tervezett kiadásokat
a (7) bekezdés d) pontjában foglalt kiadások kivételével,
az anyagmozgatóhoz kapcsolódó egyéb létesítményhez
tartozóan kell a támogatási kérelemben feltüntetni. Léte-
sítményhez kapcsolódó anyagmozgató a létesítménybe be-
épített és a létesítménybõl kiinduló, a következõ létesítmé-
nyig, illetve szállítási (ki- vagy betárolási) pontig terjedõ
anyagmozgató.

(7) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás:
a) a Gépkatalógusban szereplõ levegõtisztító berende-

zés, hatékonyságnövelõ berendezés, tranzittároló, anyag-
mozgató, 5151. gépváltozat alatt szereplõ hídmérleg,
3313., 3332. gépváltozat, 3922. gépváltozatból a szálas ta-
karmány pelletálás berendezései és a legalább 2-es korsze-
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rûségi mutatóval rendelkezõ 3311., 3331. gépváltozatok
alatt szereplõ gép, berendezés beszerzésére,

b) az építési normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható építés-, épületgépészet kialakítá-
sára és korszerûsítésre,

c) az ÉNGY-ben beazonosítható, telephelyen belüli a
3. § (3) bekezdés c) pont szerinti kapcsolódó infrastruktúra
kialakításra,

d) a Vhr. 31. §-ban meghatározottak szerinti egyéb el-
számolható kiadásra
kifizetett/kifizetni tervezett pénzösszeg.

(8) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és
aránya nem haladhatja meg:

a) felújítási célterületen, a 3. számú mellékletben felso-
rolt létesítmények esetében az adott létesítmény vonatko-
zásában meghatározott maximális elszámolható kiadást;

b) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések
esetén a Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;

c) az ÉNGY-ben beazonosítható tételekre az elszámol-
ható kiadás az ÉNGY szerinti referenciaárat;

d) a 5. § (7) bekezdés d) pontjában meghatározott ki-
adások összesen a Vhr. 31. §-ban meghatározott mértéket;

e) a (7) bekezdés c) pontja szerinti kiadások összesen, a
(7) bekezdés a) és b) pontja szerinti összes kiadás 15%-át.

(9) A 3. számú melléklet alkalmazásában a tonna/óra
kapacitások a következõk szerint kerülnek megállapításra:

a) ha az adott típusú terményszárító, terménytisztító
kapacitása szerepel a Gépkatalógusban, akkor a berende-
zés kapacitásának az ott meghatározottat kell tekinteni;

b) ha az a) pontban foglaltak alapján a kapacitás nem
állapítható meg, akkor a kapacitás meghatározása során az
MVH az FVM Mezõgazdasági és Gépesítési Intézetének
(a továbbiakban: MGI) közremûködését veszi igénybe;

c) fogadógarat esetén a fogadógaratba beépített anyag-
mozgató maximális szállítási teljesítménye alapján.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A támogatási kérelmet évente március 28. és május
2. között a MVH-hoz lehet benyújtani. A 2011. év után új
támogatási kérelem nem nyújtható be.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az értékelési szempontokhoz a 4. számú melléklet-

ben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat;
b) ha az ügyfél õstermelõ, akkor az érvényes õstermelõi

igazolvány hiteles másolatát;
c) ha az ügyfél egyéni vállalkozó, akkor a hatósági iga-

zolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és
a vállalkozói tevékenységi körrõl.

(3) E rendelet alapján egy ügyfél támogatási kérelem
benyújtási idõszakonként egy támogatási kérelmet nyújt-
hat be.

(4) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerõre
emelkedéséig bármely idõpontban részben vagy egészben
visszavonható a mezõgazdasági, agrárfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 43. § (1) bekezdésének
figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges
visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kap-
csolódó mértékre, illetve összegre vonatkozhat.

A kérelem elbírálása

7. §

A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatá-
rozott feltételek szerint bírálja el és a 4. számú melléklet-
ben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett érté-
keléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti
rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

8. §

(1) A kifizetési kérelmet:
a) 2008. évben október 1–31.,
b) a 2009. évtõl kezdõdõen évente:
ba) január 1–31.,
bb) április 1–30.,
bc) július 1–31.,
bd) október 1–31.

közötti idõszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti képzésen való részvételrõl
szóló igazolást.

(3) Egy támogatási kérelemhez kapcsolódóan egy ügy-
fél legfeljebb négy kifizetési kérelmet nyújthat be.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt mun-
kavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemel-
tetési kötelezettség fennállása alatt, akkor köteles a támo-
gatási összeg erejéig – a hiányzó foglalkoztatottanként
évente – a támogatási összeg 2%-át, de minimum 750 000
forintot visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél a 4. § (6) bekezdés a) pontjában megha-
tározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a tá-
mogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a
támogatási határozat kézhezvételét követõ 30. nap és az
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utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt idõszak
elsõ napját megelõzõ 30. nap között nem volt képzés.

(3) Ha az ügyfél – induló vállalkozásként – a 4. § (2) be-
kezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befe-
jezését követõ elsõ lezárt teljes naptári évben nem felel
meg a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek,
akkor köteles a már igénybevett támogatási összeget a jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabá-
lyok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való
joga megszûnik.

(4) Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén, ha a mûvelt
terület a benyújtás évétõl számított 4. évben 30%-ot meg-
haladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt mû-
velt terület nagyságától, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot
meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként az igény-
bevett támogatás erejéig az igénybevett támogatás 5%-át a
jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó sza-
bályok szerint visszafizetni.

(5) TCs ügyfél esetén, ha a vállalkozás árbevétele a be-
nyújtás évétõl számított 4. évben 30%-ot meghaladóan
marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevétel
nagyságától, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó
csökkenésén túl százalékpontonként az igénybevett támo-
gatás erejéig az igénybevett támogatás 5%-át a jogosulat-
lanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint visszafizetni.

(6) Ha a mezõgazdasági termelõ ügyfél, vagy TCs ügy-
fél esetén a TCs tagok összesített állatlétszáma az üzemel-
tetési kötelezettség idõtartama alatt elmarad a 200 ÁE ál-
latlétszám szinten tartásának vállalásától, akkor az ügyfél
köteles az igénybevett támogatás 20%-át a jogosulatlanul
igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint
visszafizetni.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

E rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Mûszaki követelmények a 2-es, 3-as korszerûségi
mutató megállapításához

A.1. Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható gé-
pek, berendezések 2-es korszerûségi mutatójának követel-
ményei

A 3331. gépváltozat alá besorolható gépek, berendezé-
sek esetén az eszköznek az A.3., illetve A.4. pontba foglalt
feltételek mellett a következõ követelményeknek kell
megfelelnie a 2-es korszerûségi mutatóhoz:

a) Hõvisszavezetés vagy vastag (min. 30 cm) termény-
rétegû anyagcirkulációs rendszer;

b) max. 4,2 MJ/kg víz fajlagos hõenergia felhasználás,
max. 10 °C-os és min. 70% relatív páratartalmú külsõ leve-
gõ, max. 110 °C-os szárítólevegõ mellett, kukorica
24%-ról �w= 10% értéknél;

c) szárítási egyenletesség ± 1,5%;
d) a porkibocsátás jellegétõl függõen az A.3. vagy

A.4. pontban meghatározott feltételek.

A.2. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható gé-
pek, berendezések 3-as korszerûségi mutatójának követel-
ményei

A 3331. gépváltozat alá besorolható gépek, berendezé-
sek esetén az eszköznek az A.3., illetve A.4. pontba foglalt
feltételek mellett a következõ követelményeknek kell
megfelelnie a 3-as korszerûségi mutatóhoz:

a) Hõvisszavezetés vagy vastag (min. 30 cm) termény-
rétegû anyagcirkulációs rendszer;

b) szárítás fajlagos energiaigénye kisebb mint 4 MJ/kg
víz, max. 10 °C-os és min. 70% relatív páratartalmú külsõ
levegõ, max. 110 °C-os szárítólevegõ mellett, kukorica
24%-ról �w= 10% értéknél;

c) szárítási egyenletesség ± 1,5%;
d) hõsérült szemek aránya kisebb mint 2%;
e) automatikus nedvességszabályozó rendszer;
f) a porkibocsátás jellegétõl függõen az A.3. vagy

A.4. pontban meghatározott feltételek.

A.3. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható
pontforrású porkibocsátású gépek, berendezések 2-es,
illetve 3-as korszerûségi mutatójának követelményei

Pontforrású porkibocsátással rendelkezõ terményszárí-
tó olyan kapcsolt levegõtisztító berendezés beépítésével
együtt szerepel a Gépkatalógusban, amely biztosítja, hogy
a berendezés teljes kapacitással történõ folyamatos, üzem-
szerû mûködése során a kibocsátott por mennyisége ne ha-
ladja meg a 150 mg/m3-t.

2552 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/51. szám



2008/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2553

A.4. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható dif-
fúz porkibocsátású gépek, berendezések gépek, berendezé-
sek 2-es, illetve 3-as korszerûségi mutatójának követel-
ményei

Diffúz porkibocsátást eredményezõ terményszárító ese-
tében az eszköznek a következõ mûszaki követelmények-
nek, kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

a) a berendezés külsõ levegõvel érintkezõ határfelüle-
tén (a továbbiakban: határfelület) a terményszárítóból ki-
lépõ légsebesség, teljes kapacitással történõ üzemelés so-
rán sem haladhatja meg a 0,6 m/s-ot;

b) a határfelületen bármely légrés legnagyobb átmérõje
nem haladhatja meg a 2,5 mm-t.

B. A Gépkatalógus 3311. gépváltozatba sorolt gépek,
berendezések 2-es korszerûségi mutatójának követel-
ményei

A terménytisztítóban a termény, leválasztott léha, ide-
gen anyag mozgatása, tárolása zárt anyagáramlási rend-
szerû. A berendezés olyan kapcsolt levegõtisztító berende-
zéssel együtt szerepel a Gépkatalógusban, amely biztosít-
ja, hogy a berendezés teljes kapacitással történõ folyama-
tos, üzemszerû mûködése során a kibocsátott por mennyi-
sége ne haladja meg a 150 mg/m3-t, illetve a porleválasztó
kamarából, szekrénybõl kilépõ levegõ sebessége nem ha-
ladja meg a 3 m/s-ot.

2. számú melléklet
a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A forgalmazónak a 2-es, 3-as korszerûségi mutató meg-
alapozott megállapításához a következõ dokumentumokat
kell csatolnia. Az azonos típusba tartozó, eltérõ kapacitás-
méret-lépcsõben forgalmazott berendezésekre vonatko-
zóan a 6. és 7. pontokba foglalt dokumentumokat elégsé-
ges csak egyszer (egy adott kapacitáshoz) csatolni.

1. Szerkezeti rajz, mûködési elv, szöveges leírás,
összefoglaló adatok, amely tartalmazza a következõ para-
métereket:

1.1. Szárítási teljesítmény (bemenõ anyag G1–t/h);

1.2. Vízelpárologtató teljesítmény (kg/h) 24%-ról,
14%-ra kukorica esetében;

1.3. Hõteljesítmény (MJ/h);

1.4. A berendezés (torony) maximális töltési tömege (kg);

1.5. Ventilátoregységenként a beépített villamos telje-
sítmény (kW);

1.6. Ventilátoregységenként a légszállítási teljesít-
mény (m3/h, illetve kgsz/h).

2. A berendezésbe beépített emiltált por csökkentésére
szolgáló berendezések jegyzéke, mûszaki paraméterei.

3. Nyilatkozat, hogy a Gépkatalógusba felvett/felvenni
tervezett gép, berendezés milyen felszereltséggel, kapcso-
lódó komponensekkel kerül értékesítésre, a Gépkatalógus
szerinti gépkód milyen mûszaki tartalmat (beépített, kap-
csolt berendezéseket) takar.

4. A forgalmazó nyilatkozata, hogy a javaslatban meg-
jelölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Nyilatkozat, hogy az Irányító Hatóság, illetve az
MGI a 3. pont szerinti mûszaki tartalmat és az
1.1–1.4. pontokban foglalt mûszaki paramétereket nyilvá-
nosságra hozhatja.

6.1. Mezõgazdasági Gépminõsítõ Intézetek Európai
Hálózatának (ENTAM) tagja által végzett mérési jegyzõ-
könyv másolata vagy;

6.2. Részletes mûszaki rajz, dokumentáció (beleértve a
beépített berendezések leírását), a levegõ áramlására, hõ-
átadásra, hõszigetelésre vonatkozó számítások, légáramlá-
si ábra (szakaszonként a becsült hõmérsékletek, páratartal-
mak, porkoncentrációk feltüntetésével), amelybõl a szige-
telés vastagsága, a légáramlási, hõátadási, hõáramlási, víz-
leadási tényezõk, tulajdonságok megállapíthatóak, illetve
akkreditált minõsítõ intézetek által végzett mérési jegyzõ-
könyvek másolata.

7. Karbantartási útmutató, üzemeltetési kézikönyv.
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3. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elszámolható kiadások maximális fajlagos összege
felújítási célterületen

Sor-
szám

Megnevezés Elszámolható kiadás max. fajlagos összege

1. Terményszárító felújítása 2 500 000 Ft/t/h terményszárító kapacitás*

2. Terménytisztító felújítása 250 000 Ft/t/h terménytisztító kapacitás*

3. Terménytároló felújítása 1 000 000 Ft/ezer m3 tárolókapacitás, de max. 10 000 000 Ft

4. Fogadógarat felújítása 1 000 000 Ft/t/h fogadógarat kapacitás, de max. 10 000 000 Ft*

5. Labor-vezérlõépület felújítása 1 000 000 Ft/épület

6. Tranzittároló felújítása 1 000 000 Ft/tranzittároló

7. Hídmérleg felújítása 2 000 000 Ft/hídmérleg

8. Elõtéttároló felújítása 1 000 000 Ft/elõtéttároló

* Kapacitásbõvüléssel járó korszerûsítési eljárás esetén a megnövelt kapacitással kalkulálva.

4. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Szakmai szempontok

Az ügyfél TCs vagy TCs tagja Nyilatkozat 3

Meglévõ terményszárító korsze-
rûsítése/cseréje

Az ügyfél legalább egy, az LVR hatálybalépésének
idõpontjában már üzembe helyezett terményszárí-
tóval rendelkezik

Nyilatkozat 3

Megújuló energiaforrások alkal-
mazása a szárítási folyamat során

A terményszárító(k)hoz legalább 0,2 MW/t/h ter-
ményszárító kapacitás mértékû megújuló energia-
forrásból származó energiát elõállító berendezés
kapcsolódik, illetve fog kapcsolódni a beruházás
befejezését követõen

Nyilatkozat 2

Állattenyésztésre gyakorolt hatás Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén az ügyfél,
vagy TCs ügyfél esetén a TCs tagjai összesen leg-
alább 200 ÁE állatlétszámmal rendelkeznek és nyi-
latkoznak legalább 200 ÁE állatlétszám
megtartásáról

Nyilatkozat 5

Technológiai színvonal, korsze-
rûség1

3-as korszerûségi mutatójú szárító Támogatási
kérlelem, nyi-
latkozat

7
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Összesen 20 pont

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámának szin-
ten tartása (legalább 1 fõ)2

Nyilatkozat 5

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámához ké-
pest a foglalkoztatottak számá-
nak bõvítése a fejlesztés
hatására2

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 5

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 4

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 3

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 2

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely 1

125 000 001 Ft/új munkahely felett 0

Az ügyfél részt vesz az ag-
rár-környezetgazdálkodási prog-
ramban. (A támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes helyt
adó, vagy részben helyt adó tá-
mogatási határozattal
rendelkezik.)

2

A megvalósítás helye a támogatással érintett telephely Vhr. 3. § 14. pont-
ja szerinti településen helyezkedik el3

5

Esélyegyenlõség, nõk foglalkoz-
tatása

Ha az ügyfél természetes személyként nõ Nyilatkozat 4

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglal-
koztatottak több mint 50%-a nõ

4

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglal-
koztatottak 20–50%-a nõ

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglal-
koztatottak kevesebb mint 20%-a nõ

0

Esélyegyenlõség, roma felzár-
kóztatás

A fejlesztés a roma felzárkóztatáshoz hozzájárul A helyi, illetve
megyei cigány
önkormányzat
támogatási nyi-
latkozata4

4

Esélyegyenlõség, csökkent mun-
kaképességûek foglalkoztatása

Az ügyfél természetes személyként csökkent mun-
kaképességû vagy csökkent munkaképességû mun-
kavállalót foglalkoztat

Nyilatkozat 5

Összesen 30 pont
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Pénzügyi terv

Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén

Pénzügyi terv koherenciája Befektetett eszközök változása 1

Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt 1

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt 2

Vállalatértékelés Termelési érték Pénzügyi terv
bázisadatainak
összehasonlítá-
sa referencia-
adatokkal

2

Adózás elõtt eredmény 2

Termelési értékarányos jövedelmezõség 2

Valóságtartalom vizsgálat Termelési érték Pénzügyi terv
adatainak
összehasonlítá-
sa referencia-
adatokkal az
üzemeltetési
kötelezettség
alatt

1

Adózás elõtt eredmény 1

Termelési értékarányos jövedelmezõség 1

Üzemeltetési-hatékonysági vizs-
gálat

Ha az ügyfél mûvelt területe a benyújtás évétõl
számított 4. évre nõ, akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

5

Termelõi Csoport ügyfél esetén

Pénzügyi terv koherenciája Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt 2

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt 2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az árbevétel Induló termelõi
csoport eseté-
ben a számítást
a kérelem és az
azt követõ 2 év
tervadatai alap-
ján kell
elvégezni

meghaladja az 1 milliárd forintot 6

500 millió Ft–1 milliárd Ft közötti 3

500 millió forint alatti 2

Pénzügyi terv üzemeltetési-haté-
konyság vizsgálata

A vállalkozás árbevétele a benyújtás évétõl számí-
tott 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több
mint

Induló termelõi
csoport eset-
ben, ha eléri

20%-kal bõvül 700 millió fo-
rintot

2

10%-kal bõvül 500 millió fo-
rintot

1



Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Ha az ügyfél a benyújtást követõ 3 évben tervezett
árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév)
árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a
támogatás

1,4-szeresét 4

1,2-szeresét 2

Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén összesen 20 pont

Termelõi Csoport ügyfél esetén összesen 20 pont

Üzleti terv

Vezetõi összefoglaló 1

Ügyfél bemutatása 3

Piacelemzés és értékesítés 4

Mûködési terv 8

Szervezet, emberi erõforrások 1

Fejlesztés bemutatása 13

Összesen 30 pont

Összesen: 100 pont

A vállalkozás társadalmi felelõsségvállalása (+) 5

Kommunikációs terv (+) 5

Magyarázatok, kiegészítések, megjegyzések:

1. A „technológiai színvonal, korszerûség” szempont esetén az adott pontszám akkor kerül megállapításra, ha:

a) létesítési célterületen az összes támogatással létesíteni tervezett terményszárító besorolható az adott kategóriába;

b) felújítási célterületen, ha az összes felújítani tervezett terményszárító besorolható az adott kategóriába;

c) az ügyfél terményszárító létesítésére és meglévõ terményszárító felújítására is igényel támogatást, akkor a létesíte-
ni tervezett terményszárító(k) megfelel(nek) az a) pontnak és a felújítani tervezett terményszárító(k) megfelel(nek) a
b) pontnak;

d) ha az ügyfél nem igényel támogatást terményszárító létesítésére, illetve felújítására, akkor a telephelyen rendelke-
zik legalább egy az adott kategóriába besorolható terményszárítóval.

2. A Horizontális szempontok címben, ha az ügyfél „a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámához ké-
pest a foglalkoztatottak számának bõvítése a fejlesztés hatására” során a kérelem benyújtásának idõpontjához képest leg-
alább egy új munkavállaló foglalkoztatását is vállalja, akkor értelemszerûen „a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)” szempont pontszáma is megállapításra kerül.

3. A Horizontális szempontok címben, a „Megvalósítás helye” szempont esetén a pontszám akkor ítélhetõ meg, ha a
támogatási kérelem alapján az ügyfél az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított összes elszámolni tervezett ki-
adás legalább 50%-át a Vhr. 3. § 14. pontja szerinti település közigazgatási területén elhelyezkedõ telephelyen megvaló-
suló beruházásokhoz tervezi elszámolni.

4. Ha az ügyfél lakhelyén/székhelyén van helyi (települési) cigány kisebbségi önkormányzat, akkor a helyi önkor-
mányzat támogató nyilatkozta, ha nincs akkor a megyei cigány kisebbségi önkormányzat nyilatkozata.
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