
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

67/2007. (VII. 26.) FVM
rendelete

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó

tá mo ga tá sok részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

Az in téz ke dés cél ja a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk
gaz da ság ala pí tá sá nak, va la mint a bir tok struk tú ra át ala kí -
tá sá nak elõ moz dí tá sa, a me zõ gaz da sá gi mun ka erõ kor -
struk tú rá já nak ja ví tá sa, a vi dék né pes ség meg tar tó ké pes -
sé gé nek nö ve lé se és a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség hosszú
távú fenn tar tá sa.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. me zõ gaz da sá gi üzem ve ze tõ je: a gaz da ság ré szét
 képezõ in gat la nok – be le ért ve a ter mõ föl det is – tu laj don -
jo gá val vagy bér le ti jo gá val ren del ke zõ, te võ le ges me zõ -
gaz da sá gi te vé keny sé get vég zõ egyé ni vál lal ko zó;

2. gaz da ság: a ter mõ föld, az ál lat ál lo mány, to váb bá
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny sé gé hez kap cso ló dó
kvó ták, gé pek, épü le tek és kész le tek összes sé ge;

3. élet ké pes gaz da ság: az a gaz da ság, amely nek gaz da -
sá gi élet ké pes sé gi mu ta tó ja (SFH) na gyobb, mint 4 Eu ró -
pai Mér ték egy ség (EUME);

4. gaz da ság át vé te le: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Vidékfejlesztési Alap ból a me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz -
da ság át adá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás rész le tes fel té te le i -
rõl  szóló kü lön jog sza bály alap ján tá mo ga tás ban része -
sülõ, to váb bá tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ, egy vagy több
gaz dál ko dó tól át vé tel re ke rü lõ gaz da ság és a hoz zá tar to zó 
tá mo ga tá si jo go sult sá gok és kö te le zett sé gek összes sé gé -
nek meg szer zé se;

5. me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: a gaz da sá gi te vé keny -
sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré rõl  szóló
9003/2002. (SK. 6.) KSH Köz le mény (a továb biak ban:
TEÁOR) 01.1., 01.2., 01.3. és 01.5. sze rin ti te vé keny ség;

6. hi te les má so lat: az ok irat ki ál lí tó ja vagy köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett má so lat.

A támogatás jellege, összege

3.  §

(1) A fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ (a továb biak ban:
ügy fél) e ren de let alap ján a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség
meg kez dé sé hez, egy al ka lom mal jö ve de lem pót ló tá mo ga -
tást ve het igény be.

(2) A tá mo ga tás össze ge 40 000 eu ró nak meg fe le lõ
 forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Az ügy fél a tá mo ga tást ak kor ve he ti igény be, ha:
a) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor el múlt 18 éves,

de a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben 40. élet -
évét még nem töl töt te be;

b) me zõ gaz da sá gi üzem ve ze tõ je ként elsõ al ka lom mal
kezd gaz dál kod ni, új gaz da sá got hoz lét re, vagy gazda -
ságot vesz át;

c) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.)
FVM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt képzett -
ségek leg alább egyi ké vel, vagy fel sõ fo kú ag rár vég zett -
ség gel ren del ke zik, ide ért ve a kül föl di bi zo nyít vá nyok és
ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény sze rint
ho no sí tott kül föl dön szer zett bi zo nyít vá nyo kat és ok le ve -
le ket is;

d) gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fej lesz té sé re vo nat ko zó
üz le ti ter vet nyújt be.

(2) Az ügy fél a tá mo ga tást nem ve he ti igény be, ha a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor ré szé re a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal
ki adott, ag rár vagy agár-vi dék fej lesz té si célú ér vé nyes
 támogatási ha tá ro zat tal vagy ér vé nyes tá mo ga tá si szer zõ -
dés sel ren del ke zik.

(3) Az ügy fél kö te les:
a) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -

té ben szer ve zett kö te le zõ kép zé sen részt ven ni, és azt el vé -
gez ni;

b) a me zõ gaz da sá gi üze met sze mé lye sen ve zet ni, az
élet ké pes ség el éré se után a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get
fõ te vé keny ség ként foly tat ni;
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c) az üz le ti terv ben fog lal ta kat az ab ban meg ha tá ro zott
üte me zés nek meg fele lõen tel je sí te ni;

d) ha az üzem mé re te a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa -
kor nem éri el a 4 EU ME-t, ak kor az üze mé nek mé re tét
a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 3 év alatt leg -
alább 4 EU ME-ra nö vel ni, és az élet ké pes gaz da ság mé re -
tét fenn tar ta ni az üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta má ig;

e) ha az üzem mé re te a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa -
kor el éri a 4 EU ME-t, ak kor az élet ké pes gaz da ság mé re tét
fenn tar ta ni az üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta má ig;

f) a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get a tá mo ga tá si ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 évig egyé ni vál lal ko zó ként
foly tat ni;

g) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból, az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból, va la mint az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból tá mo ga tott prog ra mok
és in téz ke dé sek pénz ügyi, szám vi te li és el len õr zé si rend -
sze rek ki ala kí tá sá ról, le bo nyo lí tá sá nak rend jé rõl  szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 19.  §-ában fog lal tak nak
meg fele lõen biz to sí té kot nyúj ta ni a tá mo ga tás mér té ké nek 
120%-áig a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) ré szé re, ami ingó vagy in gat lan
dol got ter he lõ jel zá log is le het.

A támogatási kérelem benyújtása

5.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 2007. év ben de cem ber 3. és
2008. feb ru ár 7. kö zött, ezt köve tõen min den év áp ri lis 15.
és má jus 15. kö zött le het be nyúj ta ni az MVH ál tal rend sze -
re sí tett nyom tat vá nyon írott for má ban, va la mint az MVH
hon lap ján ke resz tül elekt ro ni kus for má ban is.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az MVH ál tal köz le mény ben köz zé tett üz le ti terv

min ta alap ján el ké szí tett üz le ti ter vet;
b) a vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát;
c) az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la tát,

amennyi ben az ren del ke zés re áll;
d) az ér té ke lé si szem pon tok hoz a mel lék let ben meg ha -

tá ro zott iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat;
e) biz to sí ték fel aján lá si nyi lat ko za tot a 4.  § (3) be kez -

dé sé nek g) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen;
f) amennyi ben a fel aján lott biz to sí ték in gat lan, an nak

30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni lap ját, vagy an nak hi te les
má so la tát, va la mint ér ték becs lé sét;

g) amennyi ben a fel aján lott biz to sí ték in gó ság, an nak
tu laj don jo gát iga zo ló do ku men tu mot, ér ték becs lé sét, va -
la mint a tu laj do no si nyi lat ko za tot az in gó sá gon fenn ál ló
ter hek rõl;

h) amennyi ben a biz to sí ték ként fel aján lott in gat lan,
 illetve in gó ság tu laj do no sa nem a ké rel me zõ, a tu laj do nos -
nak a jel zá log jog-be jegy zés hez tör té nõ tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba fog lalt hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát.

A kérelem elbírálása

6.  §

A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez -
dé sé nek c) pont ja sze rint rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el
a mel lék let sze rin ti pont rend szer alap ján vég zett értéke -
léssel.

A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei

7.  §

(1) Az ügy fél a tá mo ga tá si ké rel met jó vá ha gyó ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 20 na pon be lül kö te les az
MVH-nak pos tai úton be nyúj ta ni:

a) ingó vagy in gat lan biz to sí ték ese tén a be jegy zett
 zálogjogot iga zo ló ok ira tot (in gat lan ese tén a tu laj do ni
 lapot, vagy an nak hi te les má so lat; ingó va gyon tárgy ese -
tén köz jegy zõi ok ira tot és a be jegy zés rõl  szóló ta nú sít -
ványt);

b) kész pénz le tét biz to sí ték ese tén az át uta lás iga zo lá sá -
ról  szóló do ku men tu mot;

c) bank ga ran cia, il let ve ke zes ség biz to sí ték ese tén a
meg fe le lõ tar tal mú bank ga ran cia, il let ve ke ze si nyi lat ko -
za tot.

(2) Az ügy fél a tá mo ga tá si ké rel met jó vá ha gyó ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 90 na pon be lül kö te les az
MVH-nak pos tai úton be nyúj ta ni:

a) az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la tát,
amennyi ben az a tá mo ga tá si ké re lem hez nem lett mel lé -
kel ve;

b) a gaz da ság át vé te lé rõl  szóló adás vé te li vagy aján dé -
ko zá si szer zõ dés hi te les má so la tát;

c) az át adott gaz da ság ra vo nat ko zó an a be jegy zõ ha tá -
ro za tot, az új tu laj do nos tu laj don jo gá nak be jegy zé sét tar -
tal ma zó tu laj do ni la pot, föld hasz ná la ti lap szem lét, az ál la -
tok át adá sá ra vo nat ko zó ok ira tot, egyéb do ku men tu mo kat, 
ame lyek iga zol ják, hogy az át adó gaz dál ko dó a tulajdon -
jogot az át ve võ re át ru ház ta;

d) bé relt föld te rü let ese tén a bér le ti szer zõ dés hi te les
má so la tát, il let ve a tel jes föld hasz ná la ti lap szem lét, bér tar -
tás ese tén a vo nat ko zó szer zõ dés hi te les má so la tát.

Kifizetés

8.  §

(1) Amennyi ben az ügy fél tel je sí ti a 7.  § (1) bekezdé -
sében meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét, az MVH a támoga -
tási összeg 90%-át egy összeg ben fi ze ti ki. A tá mo ga tá si
összeg ki fi ze té se vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si ké rel met
ki fi ze té si ké re lem nek kell te kin te ni.
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(2) A tá mo ga tá si összeg fenn ma ra dó 10%-ának ki fi ze -
té sé re a 4.  § (3) be kez dé sé nek a)–f) pont ja i ban és a 7.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sét
köve tõen, kü lön ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa ese tén ke -
rül het sor, leg ké sõbb a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott har ma dik évet kö ve tõ elsõ ki fi ze té si idõ szak -
ban.

(3) A ki fi ze té si ké rel met – a (2) be kez dés ben fog lal tak ra 
te kin tet tel – éven te ja nu ár 1–31. és jú li us 1–31. kö zött
 lehet be nyúj ta ni.

(4) A ki fi ze tés re csak a meg fe le lõ biz to sí ték ren del ke -
zés re bo csá tá sa ese tén van le he tõ ség, ide ért ve az (1) be -
kez dés ben fog lalt ki fi ze tést is.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az ügy fél nem tel je sí ti a 4.  § (3) be kez -
dé sé nek b)–f) pont já ban fog lal ta kat, az igény be vett tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Amennyi ben az üzem EU ME-ban ki fe je zett mé re te
a 4. évre vál lalt mé ret tõl 30%-ot meg ha la dó an ma rad el,
ak kor a 30%-ot meg ha la dó csök ke né sen túl szá za lék pon -
ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át kell vissza fi zet ni.

(3) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt mun ka vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az

üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, ak kor kö te les
a tá mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz ta tot tan ként
éven te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át vissza fi zet ni.

(4) Amennyi ben a mel lék let sze rint nyi lat ko zat tal alá tá -
masz tott pon to zá si szem pon tok el len õr zé se so rán ki de rül,
hogy az ügy fél nem va lós ada tot szol gál ta tott, ak kor az ad -
dig ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás nak mi nõ sül, és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga
meg szû nik.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 22. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK: max. 50 pont

Ké rel me zõ élet ko ra 25 év alatt
25–30 év kö zött
30–35 év kö zött
35–40 év kö zött

10 pont
8 pont
5 pont
0 pont

Ter me lõi szer ve ze ti tag ság Ter me lõi cso port, TÉSZ tag ság 10 pont

Roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 4 pont

Nõ 4 pont

Fo gya ték kal élõ Nyi lat ko zat 2 pont

Szak kép zett ség Fel sõ fo kú szak kép zett ség
Tech ni ku si szak kép zett ség

10 pont
5 pont

SZAKMAI ÉS KOMPLEX ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJA: max. 40 pont

A vál lal ko zás pénz ügyi ter vé nek
 koherenciája

Áfa kör tõl füg gõ en

Áfa meg fe le lõ szá mí tá sa 2

Mun ka bér 4



Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
 vizsgálata

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ össze ve té se
a mû köd te tés alatt

Ter me lé si ér ték 2

Anyag jel le gû rá for dí tá sok 2

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 2

Mun ka erõ-fel hasz ná lás 2

Pénz ügyi terv üze mel te té si-ha té kony -
sá gi vizs gá la ta

6

Össze sen: max. 20

Üz le ti terv I. Ve ze tõi össze fog la ló 2

II. Tá mo ga tást igény lõ be mu ta tá sa 5

III. Pi ac elem zés és ér té ke sí tés 10

IV. Ter me lés 5

V. Szer ve zet, em ber i erõ for rá sok 4

VI. Te vé keny ség fej lesz té sek be mu ta -
tá sa

14

Össze sen: max. 40 pont

Össze sen: max. 100 pont

Kom mu ni ká ci ós terv (+) 5

A vál lal ko zás tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá sa (+) 5
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