
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

42/2008. (IV. 4.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz

(SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti
támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos

egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény 81.  § (3) be kez dés 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
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § 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:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. me zõ gaz da sá gi ter me lõ: a kö zös ag rár po li ti ka ke re -
té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk
 részére meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek létrehozá -
sáról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de -
let (a továb biak ban: 1782/2003/EK ta ná csi ren de let)
2. cikk a) pont ja sze rin ti ter me lõ, aki ren del ke zik tá mo gat -
ha tó SAPS te rü let tel, és hasz no sít ja a föld te rü le tet, vagy
leg alább 1 db tá mo gat ha tó ál la tot tart;

2. nyil ván va ló hiba: 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
 intézkedésekhez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
 szóló 2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 9.  §
m) pont já ban meg ha tá ro zott hiba;
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3. gaz da ság:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí tott, a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ, és az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2008. évi igény be vé te lé vel
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 5.  §-a alap ján be je len tett me zõ gaz da -
sá gi te rü le tek összes sé ge,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ren del ke zé sé re álló egyé ni 
tá mo ga tá si jo go sult ság és kvó ta összes sé ge, va la mint

c) min den olyan ma gyar or szá gi te nyé szet, amely nek
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a be je len tett tar tó ja;

4. tör té nel mi bá zis: a re fe ren cia idõ szak ra vo nat ko zó an 
meg ha tá ro zott ter me lé si egy ség (ál lat lét szám, te rü let, ton -
na, kg) mér té ke, amely a ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá -
sok alap ját ké pe zi; a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ren del ke zé -
sé re álló, az adott jog cím re vo nat ko zó tör té nel mi bá zis
 jogosultságok összes sé ge;

5. tör té nel mi bá zis jo go sult ság: me zõ gaz da sá gi va gyo -
ni ér té kû jog;

6. me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog: a Tv. 9.  §
n) pont já ban meg ha tá ro zott jog;

7. ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás: olyan tá mo ga tás, 
amely nek alap ja a ter me lõ ren del ke zé sé re álló tör té nel mi
bá zis; a ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá sok ese té ben
a ter me lõ nél – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
ter me lé si kö te le zett ség nem áll fenn a tá mo ga tás hoz való
jo go sult ság hoz;

8. ter me lés hez kö tött tá mo ga tás: olyan tá mo ga tás,
amely nek fel té te le a tá mo gat ha tó ál lat tar tá sa, il let ve nö -
vény kul tú ra ter me lé se az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint;

9. ENAR ren de let:

a) szar vas mar ha ENAR ren de let: a szar vas mar ha fa jok
egye de i nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si
és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM
ren de let,

b) juh ENAR ren de let: a juh- és kecs ke fa jok egye de i -
nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl
 szóló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let;

10. te nyé szet: a tar tá si he lyek, a te nyé sze tek és az ezek -
kel kap cso la tos egyes ada tok or szá gos nyil ván tar tá si rend -
sze ré rõl  szóló 119/2007. (X. 18.) FVM ren de let [a továb -
biak ban: 119/2007. (X. 18.) FVM ren de let] sze rint nyil -
ván tar tás ba vett ál lat tar tó a hoz zá tar to zó te nyé szet tel és
tar tá si hellyel együtt;

11. bá zis ren de let: a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról
 szóló a 106/2007. (IX. 24.) FVM ren de let;

12. anya te hén: az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
122. cik ké nek d) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott nõ iva rú,
há zi a sí tott szar vas mar ha fé le, figye lembe véve az
1782/2003/EK ta ná csi ren de let 125. cik ké nek 6. bekez -
dését;

13. anya juh: az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
112. cik ké nek a) pont já ban meg ha tá ro zott nõ iva rú juh;

14. egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár: a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõt il le tõ, kü lön jog sza bály alap ján nyil ván tar tott tá mo -
ga tá si jo go sult sá gok össze ge;

15. bir to kon tar tás: a ké rel me zett ál lat nak a ké rel me zõ
gaz da sá gá ban tör té nõ tar tá sa;

16. át ru há zás: a ké rel men be je len tett ál la tok (egye dek) 
összes sé gé nek bir to kon tar tá si idõ szak alatt egy át ve võ nek 
tör té nõ el adá sa és a bá zis ren de let 1.  § e) pont ja sze rin ti
 átruházás;

17. át ru há zó: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nek a ké -
re lem ben be je len tett ál la tai át ru há zás ra ke rül tek egy má sik 
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re és a bá zis ren de let 1.  §
g) pont ja sze rin ti át adó;

18. át ve võ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki re a ké re -
lem ben be je len tett összes ál la tot át ru ház zák és a bá zis ren -
de let 1.  § h) pont ja sze rin ti át ve võ;

19. tej ter me lõ: a te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban 
al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló FVM ren de let
(a továb biak ban: kvó ta ren de let) 2.  § c) pont já ban meg -
határozott ter me lõ;

20. kvó ta nyil ván tar tás: a kvó ta rend szer mû kö dé sét
elõ se gí tõ, a Tv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
nyil ván tar tá si rend szer;

21. kvó ta év: 2007. áp ri lis 1-jé tõl 2008. már ci us 31-ig
tar tó idõ szak;

22. kvó ta iga zo lás: a Me zõ gaz da sá gi és Vidékfejlesz -
tési Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal ki ál lí tott ható -
sági bi zo nyít vány, amely tar tal maz za a tej ter me lõ egyé ni
re fe ren cia mennyi sé gét;

23. egyé ni re fe ren cia mennyi ség (kvó ta): a tej ter me lõ
ré szé re meg ha tá ro zott kvó ta mennyi ség, amely a jo go sult
tu laj do na, és amellyel a kvó ta ren de let ál tal meg ha tá ro zott
ke re tek kö zött sza ba don ren del ke zik;

24. el sõd le ges fel dol go zó: olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, aki/amely a be ta ka rí tott ter mény el sõd le ges fel -
dol go zá sát vég zi;

25. ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let 1.  § a) és b) pont ja sze rin ti
ter me lõi cso port és elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso port;

26. kvó ta ren de let: a te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá -
sá ban al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló FVM ren de let.

Támogatási jogcímek

2.  §

E ren de let alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó an ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás
(a továb biak ban: tá mo ga tás) ve he tõ igény be az aláb bi
 támogatási jog cí mek vo nat ko zá sá ban:
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a) a hí zott bi ka-tá mo ga tás (ter me lés tõl el vá lasz tott
 támogatás),

b) a tej tá mo ga tás (ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás),
c) az anya te hén tar tás tá mo ga tás
ca) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
cb) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
d) ex ten zi fi ká ci ós szar vas mar ha-tá mo ga tás (ter me lés -

tõl el vá lasz tott tá mo ga tás),
e) az anya juh tar tás tá mo ga tás (ki zá ró lag ter me lés hez

kö tött tá mo ga tás),
f) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken nyúj tan dó anya -

juh-tá mo ga tás (ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás),
g) egyes szán tó föl di nö vé nyek tá mo ga tá sa (ter me lés tõl 

el vá lasz tott tá mo ga tás),
h) a Bur ley do hány ter mesz té se
ha) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
hb) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
i) a Vir gi nia do hány ter mesz té se
ia) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
ib) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
j) a hé jas gyü möl csû ek ter mesz té se tá mo ga tás (ki zá ró -

lag ter me lés hez kö tött tá mo ga tás),
k) rizs ter mesz té se
ka) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
kb) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás, va la -

mint
l) hü ve lye sek tá mo ga tá sa (ter me lés tõl el vá lasz tott  támo -

gatás).

A támogatás forrása

3.  §

A tá mo ga tás for rá sát és an nak mér té két kü lön jog sza -
bály ha tá roz za meg. A tá mo ga tá sok mér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa – a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett -
ország, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág,
Szlo vé nia és Szlo vá kia Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zá -
sa kö vet kez té ben a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó
köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg -
határozott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló
1782/2003/EK ta ná csi ren de let, a me zõ gaz da sá gi pi a cok
kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl
(,,az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”)
 szóló 1234/2007/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia alap ból
(EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1257/1999/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. már -
cius 22-i 583/2004/EK ta ná csi ren de let ál tal – a Ma gyar
Köz tár sa ság ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott tá mo gat ha tó
ter me lé si egy sé gek alap ján tör té nik.

Támogatásra jogosult

4.  §

A 2.  § sze rin ti, ki zá ró lag ter me lés hez kö tött tá mo ga tá -
sok, va la mint a rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tá sok
ese té ben a tá mo ga tás alap fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ a 7.  § alap ján tá mo ga tá si ké rel met nyújt son be.

5.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
nyújt hat be,

a) aki (amely) a tá mo ga tá si idõ szak ban a tá mo ga tás
igény be vé te lé hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
vel össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge ket, koc ká za tot
 viseli;

b) a 2.  § c) pont ca) al pont ja és e) pont ja ese tén, aki
(amely) a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ ál la tok te nyé -
sze té nek ál lat tar tó ja ként – a Tv. 28–30.  §-ai sze rin ti
 regisztrációs szá má nak fel tün te té sé vel – sze re pel a
119/2007. (X. 18.) FVM ren de let sze rin ti te nyé szet nyil -
ván tar tás ban.

6.  §

A ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo -
ga tás alap fel té te le, hogy e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint a me zõ gaz da sá gi ter me lõ az adott ki egé szí tõ nem -
ze ti tá mo ga tás ese té ben ren del kez zen az MVH ál tal jog -
erõ sen meg ál la pí tott tör té nel mi bá zis jo go sult ság gal.
A 2.  § g), hb), ib), kb) és l) pont ja i ban rög zí tett tör té nel mi
bá zis ala pú tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ az R. 7.  § (1) be kez dé se sze rint ké rel met nyújt be és
 támogatható SAPS te rü let tel ren del ke zik.

Támogatási kérelem

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met
a) a 2.  § c) pont ca) al pont ja és e) pont ja sze rin ti tá mo -

ga tá sok ese té ben az MVH ál tal köz zé tett 2008. évi for ma -
nyom tat vá nyon, a vo nat ko zó MVH köz le mény re fi gye -
lem mel,

b) a 2.  § ha), ia), j), il let ve ka) pont jai sze rin ti tá mo ga -
tá sok ese té ben az MVH ál tal köz zé tett 2008. évi for ma -
nyom tat vá nyon a vo nat ko zó MVH köz le mény re fi gye lem -
mel vagy az egyes me zõ gaz da sá gi és agrár-vidékfejlesz -
tési tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén az elekt ro ni kus
 kérelembenyújtás al kal ma zá sá ról  szóló Korm. ren de let -
ben fog lal tak alap ján le het be nyúj ta ni.
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(2) A tá mo ga tá si ké rel men fel kell tün tet ni a Tv.
28–30.  §-ai sze rin ti re giszt rá ci ós szá mot.

(3) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós szám mal nem ren del -
ke zik, a ké re lem hez egy ide jû leg csa tol nia kell a Tv. sze -
rin ti nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met is.

(4) A 2.  § c) pont ca) al pont já ban és e) pont já ban meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá sok ese tén a tá mo ga tá si évre vonat -
kozóan csak az elsõ be nyúj tott ké re lem fo gad ha tó el.

Hiánypótlás

8.  §

(1) Amennyi ben a ké re lem ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra
szo rul, ab ban az eset ben az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 
ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint
in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2004. áp ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let)
15. cik ke alap ján kell el jár ni.

(2) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sa kor nem csa tol ja a ké rel met ké pe zõ fõ lap vagy be tét -
lap(ok) bár me lyi két, úgy azok hi ány pót lás tár gyai nem le -
het nek.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

9.  §

A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak ki ja ví tá sá ra 
a Tv. 40.  §-ában és a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
19. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Késedelmes benyújtás

10.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem az egyes jog cí mek nél meg ha -
tá ro zott ha tár idõn túl – a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
21. cik ké ben fog lal tak ra fi gye lem mel – nyújt ha tó be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn túl be nyúj tott
ké rel me ket az MVH ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

Támogatási kérelem visszavonása

11.  §

(1) A ké rel met az MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat -
vá nyon le het vissza von ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem vissza vo ná sá ra a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 22. cik ké ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)
és kivételes körülmények esetei

12.  §

(1) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or)  miatti iga zo -
lá si ké re lem ki zá ró lag az MVH ál tal köz zé tett for ma nyom -
tat vá nyon nyújt ha tó be.

(2) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese te i re,
 valamint an nak iga zo lá sá ra a kü lön jog sza bály ban fog lal ta -
kat kell al kal maz ni.

A támogatási kérelem elbírálása

13.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ról az MVH dönt.
A dön tés ben – be le ért ve a ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga -
tá sok ese tén ho zott dön tést is – meg kell je löl ni:

a) a ké re lem ben be je len tett te rü le tet vagy ál lat lét szá mot;
b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló
ba) te rü le tet,
bb) ál lat lét szá mot,
bc) kvó tát,
bd) tör té nel mi bá zist, vagy
be) egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tárt;
c) a tá mo ga tás össze gét, il let ve az an nak ki szá mí tá sa

so rán al kal ma zott
ca) jog kö vet kez mé nye ket,
cb) vissza osz tás mér té két,
cc) a tá mo ga tá si össze get érin tõ csök ken té sek egyéb

oka it.

(2) A dön tés nek tar tal maz nia kell, hogy a tá mo ga tá si
összeg a me zõ gaz da sá gi ter me lõ le járt köz tar to zá sá nak
meg fe le lõ összeg gel csök kent ve ke rül ki fi ze tés re.

(3) Leg fel jebb a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te tett
 területre, il let ve ál lat lét szám ra vo nat ko zó an ál la pít ha tó
meg tá mo ga tás.

(4) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik, az 
MVH a tá mo ga tá si összeg rõl  szóló ha tá ro za tot 2009. ja -
nuár 1. és 2009. jú ni us 30. kö zött meg kül di a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ nek.

Kifizetés

14.  §

(1) A tá mo ga tás fo rint ban, a Tv. sze rin ti ügy fél-nyil ván -
tar tá si rend sze ré ben nyil ván tar tott bank szám lá ra tör té nõ
át uta lás sal ke rül ki fi ze tés re.
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(2) A tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl az adó ha tó ság nak a köz -
tar to zás sal kap cso la tos tá jé koz ta tá sát köve tõen az MVH
a köz tar to zás le vo ná sa mel lett in téz ke dik.

(3) A 2.  § ha), ia), j) és ka) pont ja i ban meg ha tá ro zott
 támogatás – füg get le nül a tá mo ga tást igény lõ me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás -
tól – a  támogatást ere de ti leg igény lõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ nek ke rül ki fi ze tés re.

(4) A 2.  § c) pont ca) al pont ja és e) pont ja sze rin ti tá mo -
ga tá si jog cí mek hez kap cso ló dó át ru há zás ese tén az átru -
házó ál tal igé nyelt tá mo ga tás az át ve võ nek ke rül ki fi ze tés -
re, ha az át ve võ

a) az át ru há zást köve tõen ti zen öt na pon be lül az MVH
ál tal köz zé tett for ma nyom tat vá nyon ér te sí ti az MVH-t az
át ru há zás ról, és igény li a tá mo ga tást,

b) mel lé ke li az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés má so la -
tát, és

c) tel je sí ti a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges
összes fel té telt.

(5) Ha a (4) be kez dés sze rin ti át ru há zás az át ve võ egyéb
tá mo ga tá si ké rel mé vel kap cso la tos fel té te lek tel je sí té sét
ked ve zõt le nül érin ti, az át ru há zott ál la to kat a 2008. tá mo -
ga tá si év vo nat ko zá sá ban kü lön ál ló gaz da ság nak kell
 tekinteni.

(6) A ter me lés tõl el vá lasz tott, tör té nel mi bá zis ala pú
 támogatás ese tén a 2.  § a), b), cb), d), f), g), hb), ib), kb) és
l) pont ja i ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás a tör té nel mi bá zis -
sal ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek ke rül kifize -
tésre, figye lembe véve a bá zis ren de let ben fog lalt ügy le ti
ha tár idõ ket és e ren de let 6.  §-ában fog lal ta kat.

(7) Tá mo ga tás ban csak az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
 részesülhet, aki vagy amely nem áll csõd-, fel szá mo lá si
 eljárás vagy vég el szá mo lás alatt, to váb bá az a ter mé sze tes
sze mély me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nem áll gaz dál ko dá si
te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt.

(8) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik,
a tá mo ga tás ra jo go sult nak járó tá mo ga tá si összeg ki fi ze té -
sé re 2009. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en 2009. jú ni us 30-ig
 kerül sor.

(9) Amennyi ben e ren de let más képp nem ren del ke zik,
túl igény lés ese tén a Tv. 32.  § (1) be kez dés a) pont ja al kal -
ma zan dó.

Történelmi bázis jogosultság

15.  §

A tör té nel mi bá zis jo go sult ság gal kap cso la tos ügy le tek -
re vo nat ko zó an a bá zis ren de let ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások
 visszatérítése

16.  §

A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza té rí té -
sé re a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 73. cik ké ben, va la -
mint a Tv. 69.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

II. Fejezet

HÍZOTTBIKA-TÁMOGATÁS

17.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi
 bázis alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. A me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ter me lést
foly tat, ak kor kö te le zett sé ge, va la mint a tá mo ga tás meg -
állapításának fel té te le, hogy

a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -
tak sze rin ti apa ál lat-hasz ná lat ról,

b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ szar vas mar ha-
ál lo mány nak a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö -
lé sé rõl és nyil ván tar tá sá ról.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ más szar vas -
mar ha tar tás tá mo ga tás ban is részt vesz, az el len õr zé sek
 során a tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg nem fe le lés ese -
tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sá ra a 796/2004/EK
bi zott sá gi ren de let 57., 59. és 69. cik ke sze rin ti el já rást kell 
al kal maz ni.

III. Fejezet

TEJTÁMOGATÁS

18.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi
 bázis alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. A tej ter me lõ egyé ni
tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A tej ter me lés tá mo ga tás igény be vé te lé hez a ter me -
lõt ter me lé si kö te le zett ség nem ter he li.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2008. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 1 990 060 t kvó ta
(a továb biak ban: or szá gos kvó ta) után fi zet he tõ.
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IV. Fejezet

ANYATEHÉN-TARTÁS TÁMOGATÁSA

19.  §

A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá zis
alap ján és ter me lés hez kö töt ten, tá mo gat ha tó ál lat lét szám
alap ján ve he tõ igény be.

Termeléstõl elválasztott, történelmi bázis alapú
támogatás feltételei

20.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû
 támogatásra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ter me lést
foly tat, ak kor kö te le zett sé ge, va la mint a tá mo ga tás meg -
állapításának fel té te le, hogy

a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -
tak sze rin ti apa ál lat-hasz ná lat ról,

b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ szar vas mar ha-
ál lo mány nak a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö -
lé sé rõl és nyil ván tar tá sá ról.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ más szar vas -
mar ha tar tás tá mo ga tás ban is részt vesz, az el len õr zé sek
 során a tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg nem fe le lés ese -
tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sá ra a 796/2004/EK
bi zott sá gi ren de let 57., 59. és 69. cik ke sze rin ti el já rást kell 
al kal maz ni.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

21.  §

(1) Anya te he nen ként ter me lés hez kö töt ten kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ
igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett -
ség ter he li.

(2) A tá mo ga tás egye den ként, nap tá ri éven ként és me -
zõ gaz da sá gi ter me lõn ként az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár
figye lembe véte lével, egy al ka lom mal ke rül megállapí -
tásra.

22.  §

(1) A tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, 
aki nek

a) a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni
 referenciamennyisége és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö -
vet ke zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re
hasz ná lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge nem
 haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy

b) a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni re fe -
ren cia mennyi sé ge és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö vet ke -
zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re hasz ná -
lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge meg ha lad ja a
120 000 kg-ot, és a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te tett ál la ta it 
tej ter me lést nem foly ta tó te nyé szet ben tart ja, to váb bá vál lal -
ja, hogy azo kat a továb biak ban tej ter me lés re nem hasz no sít -
ja, va la mint a ké re lem ben fel tün te tett ál la tai 2007. áp ri lis
1-jé tõl nem áll nak tej ter me lé si el len õr zés alatt.

(2) Tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re lem be adá sá nak nap ján a
te nyé szet ben lévõ olyan anya te he nek után igé nyel he tõ, ame -
lyek nem tar toz nak az 1973/2004/EK ren de le té nek XV. mel -
lék le té ben fel so rolt faj ták hoz, va la mint az adat bázisban „99
kó don egyéb tej hasz nú” faj tá val be je len tett faj ták hoz.

(3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -

tak sze rin ti apa ál lat-hasz ná lat ról,
b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ ál lat ál lo mány ra

vo nat ko zó an a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö -
lé sé rõl és nyil ván tar tá sá ról,

c) a tá mo ga tás ra be je len tett ál lo má nyá ban köz pon ti
lajst rom szám mal el lá tott, a (2) be kez dés alap ján tá mo gat -
ha tó faj tá jú te nyész bi kát vagy mély hû tött sza po rí tó anya -
got hasz nál, és a ter mé ke nyí té se ket, fe dez te té se ket, a sza -
bad és há rem sze rû pá roz ta tá so kat, va la mint az embrió -
átültetéseket az erre a cél ra a Ter mé ke nyí té si Rend szer ben
(TER) rend sze re sí tett bi zony la to kon a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH) köz pon -
ti adat bá zi sá ba sza bá lyo san be je len tet te, és a be je len tett
ada to kat a köz pon ti adat bá zis ban re giszt rál ták,

d) a tá mo ga tás ra be je len tett te nyé sze té ben jel lem zõ en
hús ter me lés cél já ra tart bor ja kat, és a ké rel me zett ál la tok
leg alább 30%-ának van el lé se a tá mo ga tá si év so rán,

e) a ké rel me zett ál lat tól a tá mo ga tá si év so rán szü le tett
bor ja kat a szü le tést köve tõen leg alább egy hó na pon
 keresztül az any juk kal azo nos te nyé szet ben tart sa.

(4) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 3 egyed.

(5) A tá mo ga tás to váb bi fel té te le az anya te hén faj tá já -
nak az adat bá zis ba való be je len té se a szar vas mar ha ENAR 
ren de let ben meg ha tá ro zott út mu ta tó (a továb biak ban:
 Útmutató) sze rin ti faj ta kód dal leg ké sõbb a tá mo ga tá si
 kérelem be nyúj tá sá ig.

(6) A te nyé szet ben lévõ ál lo mány gü mõ kór-, bru cel ló -
zis- és le u kó zis men tes sé gét az arra jo go sult ál lat or vos a
 támogatási ké rel men iga zol ja. A men tes ség nek már a ké re -
lem be nyúj tá sa kor fenn kell áll nia az ál lo mány ban.

(7) A (3) be kez dés d) pont já ban és a (8) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szá za lé kos ará nyok ese tén a szá mí tás so rán
egész szám ra tör té nõ ke re kí tést kell al kal maz ni.
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(8) A tá mo ga tás alap já ul figye lembe ve he tõ ál lat lét -
szám ban az üszõk ará nya a bir to kon tar tás tel jes ide je alatt
leg fel jebb 40% le het.

23.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek a tá mo ga tás ra be je len -
tett ál la tok ra vo nat ko zó an 6 hó na pos tar tá si kötelezett -
séget kell vál lal nia. A tar tá si kö te le zett ség a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sá nak nap já tól kez dõ dõ en áll fenn.

(2) A tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek kell te kin te ni,
ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tar tá si kö te le zett ség alatt
álló ál la tok nak az ál lat or vos ál tal iga zol tan kény szer vá gott 
vagy el hul lott, va la mint a te nyész té si se lejt nek mi nõ sü lõ
egyed, az ENAR nyil ván tar tás alap ján iga zol tan vá gás ra
tör té nõ se lej te zé sét – a ki esés tõl szá mí tott 60 na pon be lül – 
a 22.  §-ban fog lalt fel té te lek nek a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sá nak nap já tól meg fe le lõ egyed del, sa ját költ sé gé re
pó tol ja. A pót lás csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha

a) a ki e sõ ál lat nak az adat bá zis ból tör té nõ ki je len té se a
szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen megtör -
ténik,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ki esés té nyét, va la mint a
pót lás ként be ál lí tott ál la tot az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon a pót lás be je len té sé vel egy idõ ben,
de leg ké sõbb a pót lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon
be lül, a kö te le zõ bir to kon tar tás utol só 60 nap já ban ki e sõ
és nem pó tolt ál la to kat a ki esést kö ve tõ 10 na pon be lül az
MVH me zõ gaz da sá gi ter me lõ la kó he lye, il let ve szék he lye 
sze rint ille té kes me gyei ki ren delt sé gé hez a ki esés okát iga -
zo ló ál lat or vo si iga zo lást mel lé kel ve be je len ti, és

c) a pó tolt ál lat nak az adat bá zis ba tör té nõ be je len té se
a szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen megtör -
ténik.

24.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki 2008. jú ni us 1. és 2008. jú li us 31. kö zött az
MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vá nyon ké rel met nyújt
be az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) Az MVH a tá mo ga tás ra be je len tett ál la tok ról  szóló
iga zo lást leg ké sõbb 2008. szep tem ber 15-éig meg kül di a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re.

(3) A tá mo ga tá si összeg leg ké sõbb 2009. áp ri lis 30-áig
ke rül ki fi ze tés re.

25.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát ad mi niszt ra tív és
hely szí ni el len õr zés út ján az MVH el len õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 25–27.,
 valamint a 34–35. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a tá mo ga tá si fel té te lek nek
való meg nem fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá -
ro zá sa so rán a 796/2004/EK ren de let 57., 59. és 69. cik ke
sze rin ti el já rást kell al kal maz ni.

V. Fejezet

EXTENZIFIKÁCIÓS
 SZARVASMARHA-TÁMOGATÁS

26.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá -
zis alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ 
az egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

VI. Fejezet

ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

27.  §

(1) Anya juh után, egye den ként ter me lés hez kö töt ten,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás
ve he tõ igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te -
le zett ség ter he li.

(2) A tá mo ga tás egye den ként, nap tá ri éven ként és me -
zõ gaz da sá gi ter me lõn ként az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár
figye lembe véte lével, egy al ka lom mal ke rül megállapí -
tásra.

28.  §

(1) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
a) gon dos kod jon a tel jes nõ iva rú ál lo mány fe dez te té sé -

hez meg fe le lõ szá mú, az ál lat te nyész té si tör vény elõ -
írásainak meg fe le lõ apa ál lat meg lé té rõl,

b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben tar tott ál lat ál lo mány -
nak a juh ENAR ren de let sze rin ti tar tós je lö lé sé rõl, fo lya -
ma tos nyil ván tar tá sá ról, és az ada tok be je len té sé rõl az
adat bá zis ba, be le ért ve a te nyé szet bõl tör té nõ bár mely ki -
szál lí tást is.

(2) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 10 egyed.

(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ, mint tar tó te nyé sze te i ben
az iga zo lás ki ál lí tá sa kor a ké rel me zõ ál tal tar tott ál la tok
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lét szá mát és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ket 
a Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te nyész tõ Szer ve ze tek
 Szövetsége (MJSZ) vagy an nak meg bí zott ja a tá mo ga tá si
ké rel men té rí tés men te sen iga zol ja.

29.  §

A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tás ra be je len tett
 állatlétszámnak meg fe le lõ anya juh ál lo mányt kö te les
100 na pon át bir to kán tar ta ni, a bir to kon tar tá si kö te le zett -
ség a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõt kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en áll fenn.

30.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 45 na pon be -
lül az MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vá nyon ké rel met
nyújt be a 7.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) A ké re lem ben nyi lat koz ni kell a tárgy év ben tör té nõ
juh tej és -tej ter mé kek ér té ke sí té sé rõl.

(3) Az MVH a 13.  § sze rin ti dön tést leg ké sõbb 2008. de -
cem ber 15-éig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2009. áp ri lis 30-áig ke rül ki fi -
ze tés re.

31.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát, va la mint a je lö lé si 
és nyil ván tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sét a juh ENAR ren -
de let sze rin ti adat bá zis ba be je len tett ada tok alap ján ad mi -
niszt ra tív és hely szí ni el len õr zés út ján az MVH el len õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 25. cik ké -
ben, 26. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, il let ve
(3)–(4) be kez dé se i ben, a 27. cik ké ben, a 34. cik ké ben,
 valamint a 35. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal -
ta kat kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a tá mo ga tá si fel té te lek nek
való meg nem fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá -
ro zá sa so rán a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 57. és
60. cik ke sze rin ti el já rást kell al kal maz ni.

(4) A juh ENAR ren de let 11.  §-a sze rin ti nyil ván tar tá si
és be je len té si kö te le zett ség elõ írásainak meg sér té se ese -
tén, amennyi ben az el té rés a ren de let ben meg ha tá ro zott -
hoz ké pest

a) 50%-nál na gyobb, a tá mo ga tá si összeg 100%-ban
meg vo nás ra ke rül,

b) 25% és 50% kö zöt ti el té rés ese tén, az el té rés szá za -
lé kos ará nyá val meg egye zõ a le vo nás mér té ke.

VII. Fejezet

KEDVEZÕTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN
NYÚJTANDÓ ANYAJUH-TÁMOGATÁS

Anyajuh kiegészítõ támogatás

32.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi
 bázis alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. A me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

VIII. Fejezet

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTÕ

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

33.  §

(1) A 2.  § ha), ia), j) és ka) pont ja i ban meg ha tá ro zott,
ter me lés hez kö tött nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ nem ze ti
tá mo ga tás (a továb biak ban: ter me lés hez kö tött nem ze ti
 kiegészítõ tá mo ga tás) csak olyan te rü le tek re igé nyel he tõ,
ame lyek re egyéb ként az R. alap ján egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tást (SAPS) is igé nyel tek.

(2) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tás igény be -
vé te lé vel kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí té sé re az
R.-ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A 2.  § h) pont ha) al pont já ban és i) pont ia) al pont já -
ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ese tén a ve té si idõ re az
1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 45. cik ké ben meg ha tá -
ro zott leg ké sõb bi idõ pon tot kell al kal maz ni.

(4) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tást az
R.-ben meg ha tá ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás
igény lé sé vel azo nos mó don és egy ide jû leg, az e ren de let
7.  § (1) be kez dés b) pont já ban le ír tak sze rint le het igé nyel -
ni 2008. má jus 15-éig.

(5) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá sá ról az
R. 7.  § (5) be kez dé sé nek meg fele lõen iga zo lást ál lít ki.

(6) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tá sok el len -
õr zé se so rán az MVH az R.-ben fog lal tak sze rint jár el.

(7) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tá sok el len -
õr zé sei alap ján al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nyek re az
R. 14.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

2912 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/56. szám



34.  §

Az egy sé ges te rü let ala pú ki fi ze té sek hez kap cso ló dó
bár mely jog cí men meg ítélt nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok ese tén az R. 6.  §-ában le ír tak sze rint
a ter me lõ kö te les be tar ta ni az egy sze rû sí tett te rü let ala pú
tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé -
hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti
Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té -
tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.)
FVM ren de let (a továb biak ban: HMKÁ ren de let) ál tal rög -
zí tett elõ írásokat. Amennyi ben a ter me lõ nem tel je sí ti
a HMKÁ ren de let ben rög zí tett kö ve tel mé nye ket, a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nyek al kal ma zan dók. Az egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban al kal ma zott jog kö vet kez mény
mér té ke egy sé ge sen al kal ma zan dó va la mennyi, a ren de -
let ben meg ha tá ro zott nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ nem -
ze ti tá mo ga tás ese tén.

35.  §

(1) Amennyi ben a ké re lem ál tal le fe dett te rü let hasz -
no sí tá sa vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sát köve tõen a me zõ gaz da sá gi ter me lõ sze mé lye meg -
vál to zik, ar ról a ké rel met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ a vál to zást kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül be je len -
tést kö te les ten ni az MVH ré szé re. Amennyi ben ezt el -
mu laszt ja, a Tv. 71.  §-a alap ján az MVH mu lasz tá si bír -
sá got vet het ki.

(2) A be je len tést ki zá ró lag az MVH ál tal köz zé tett for -
ma nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a ké rel met be -
nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek a (2) be kez dés sze -
rin ti be je len tés hez csa tol nia kell a te rü le tet hasz no sí tás -
ba vevõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nyi lat ko za tát a tá mo ga -
tá si fel té te lek tel je sí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gek
be tar tá sá ról.

Egyes szántóföldi növények termeléstõl elválasztott
támogatása

36.  §

(1) A 2.  § g) és l) pont ja sze rin ti nö vé nyek után nyújt -
ható tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá zis 
alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ
az egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott egy sé ges mér té kû tá mo ga tás ra jo go -
sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

Dohánytermesztés támogatása

37.  §

(1) A 2.  § h)–i) pont jai sze rin ti tá mo ga tás ter me lés hez
kö tött, il let ve tör té nel mi bá zis alap ján ter me lés tõl el vá -
lasz tott tá mo ga tás ként ve he tõ igény be.

(2) A ter me lés hez kö tött tá mo ga tás ese té ben támogat -
ható te rü let nek szá mít a szél sõ do hány so rok ál tal ha tá rolt
te rü let ab ban az eset ben, ha a mû ve lõ út leg alább 20 do -
hány so ron ként van ki ala kít va, mely nek szé les sé ge nem
ha lad ja meg a 3 mé tert, a táb la végi for du lók ban az 5 mé -
tert. A mû ve lõ utak te rü le te nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó do hány par cel la ma xi mum 15%-át. Amennyi ben a
mû ve lõ út meg ha lad ja az itt meg ha tá ro zott, tech no ló gi a i -
lag ja va solt mé re te ket, az utak ál tal ha tá rolt do hány te rü le -
te ket kü lön par cel lák ként kell a ké re lem ben fel tün tet ni.

(3) Az át lag ter més szá mí tá sá nál a (2) be kez dés ha tá lya
alá tar to zó te rü le te ket do hánnyal be ül te tett te rü le tek nek
kell te kin te ni.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

38.  §

A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga -
tás fo lyó sít ha tó azon te rü le tek után,

a) ame lye ken Vir gi nia vagy Bur ley do hányt termesz -
tenek;

b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -
dé si fel té te lek mel let ti be ta ka rí tá sig meg õr zik, és azt be is
ta ka rít ják;

c) ame lyek rõl be ta ka rí tott nyers do hány ra a ter me lõi
cso port tal e ren de let ben fog lal tak sze rint írás be li szer zõ -
dést kö töt tek; és

d) amely te kin te té ben a ter me lõi cso port írás ban iga -
zol ja az MVH felé, hogy a ter me lõi cso port tag ja

da) a do hány faj tá já nak meg je lö lé sé vel ter mesz té si
 kötelezettségének ele get tett, va la mint

db) mek ko ra te rü le ten ter mesz tett a szer zõ dés ben fog -
lal tak sze rint do hányt, és e te rü let rõl me lyik faj tá ból mek -
ko ra mennyi sé get ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port
 részére; és

e) amely re a ter me lõi cso port vi szont szer zõ dés sel ren -
del ke zik az el sõd le ges fel dol go zó val.

39.  §

(1) Az a ter me lõ jo go sult a tá mo ga tás tel jes össze gé re,
aki a tel jes be ta ka rít ha tó do hány ter mést be ta ka rí tot ta, és
aki (amely) leg alább 1,45 ton na/hek tár do hányt ér té ke sí -
tett a ter me lõi cso port ré szé re.
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(2) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1,25–1,44 ton na/hek -
tár át lag ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott do hányt 
ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy a tá mo -
ga tás mér té ke a tel jes hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg
85%-a.

(3) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1–1,24 ton na/hek tár
át lag ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott do hányt
 értékesített a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy a tá mo -
ga tás mér té ke a tel jes hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg
75%-a.

(4) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1 ton na/hek tár át lag -
ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott nál ke ve sebb
 dohányt ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy
szá má ra tá mo ga tás nem jár.

(5) A (2)–(3) be kez dé sek ben fog lalt ará nyo sí tást
 dohányfajtánként kü lön-kü lön kell figye lembe ven ni.

(6) A ter més ki esést a ter me lõ a 12.  § sze rin ti mó don iga -
zol hat ja.

40.  §

(1) A ter me lõi cso port – ide ért ve az elõ ze tesen el is mert
ter me lõi cso por tot is – ter me lõk és do hány faj ták sze rin ti
le bon tás ban 2008. jú ni us 30-áig kö te les az MVH-nak be -
nyúj ta ni a ter me lõi cso port tag ja i val kö tött ter mel te té si
szer zõ dé se ket, va la mint az el sõd le ges fel dol go zó val
 kötött ér té ke sí té si szer zõ dést.

(2) A ter me lõi cso port tal kö tött do hány ter mel te té si
szer zõ dés csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha leg alább
a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,

b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma,

c) a ter melt do hány faj tá ja,

d) a do hány ter mõ te rü let nagy sá ga hek tár ban, két ti ze -
des jegy pon tos ság gal,

e) a ter me lõk hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát az ada ta ik
 kezelésérõl.

(3) A ter me lõi cso port – ide ért ve az elõ ze tesen el is mert
ter me lõi cso por tot is – a zöld bim bós ál la po tot köve tõen,
de leg ké sõbb 2008. ok tó ber 1-jé ig kö te les a do hány ter mõ
te rü le te ál la po tát a hely szí nen fel mér ni, és nyi lat koz ni
 arról, hogy a do hány ter mõ te rü le tet a szer zõ dés ben fog lal -
tak sze rint mû ve lik. A hely szí ni szem lé re meg kell hív ni a
ter me lõi cso port tal szer zõ dé ses kap cso lat ban álló el sõd le -
ges fel dol go zót is. A nyi lat ko zat leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,

b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma,

c) a do hány ter mõ te rü let re vo nat ko zó leg fon to sabb
meg ál la pí tá sok,

d) a hely szí ni szem lén részt ve võk alá írá sa.

(4) A hely szí ni el len õr zés ered mé nye it a ter me lõi cso -
port ál tal be kül den dõ iga zo lás ki ál lí tá sa kor figye lembe
kell ven ni.

(5) A ter me lõi cso port kö te les az ál ta la fel vá sá rolt
összes do hányt vi szont szer zõ dés alap ján el sõd le ges fel -
dol go zó nak ér té ke sí te ni.

(6) Amennyi ben a ter me lõ az el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la -
mint egyes ag rár tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: vis ma i or ren de let) alap ján el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) be kö vet ke zé sé rõl kár ese mény iga zo lá si ké rel -
met nyújt be, kö te les par cel lák sze rin ti bon tás ban az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét a do hány be ta ka rí tás be fe -
je zé sé rõl vagy an nak vár ha tó idõ pont já ról ér te sí te ni. Az
ér te sí tés rõl a ter me lõ úgy kö te les gon dos kod ni, hogy ar ról
az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve a do hány be ta ka rí tás be -
fe je zõ nap já ig tu do mást sze rez zen.

(7) Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve a be je len tés ben
sze rep lõ idõ pon tot kö ve tõ 15 na pon be lül:

a) a hely szí nen el len õr zi hogy a ter me lõ a ter mést – az
ipa ri lag hasz no sít ha tat lan ré szek (így kü lö nö sen a kacs
 levél) ki vé te lé vel – tény le ge sen be ta ka rí tot ta-e, és

b) a kár mér té két – a vis ma i or ren de let 3.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val – is mé tel ten
iga zol ja.

(8) Az MgSzH a ké re lem be nyúj tá sá ról, va la mint a
hely szí ni el len õr zés le bo nyo lí tá sá nak fel té tel rend sze ré rõl
in ter ne tes hon lap ján köz le ményt tesz köz zé.

(9) A ter me lõ a be je len tés ben meg je lölt par cel lák ese té -
ben az el len õr zés le bo nyo lí tá sá ra ren del ke zés re álló idõ -
tar tam alatt, il let ve an nak be fe je zé sé ig kö te les biz to sí ta ni
azo kat a fel té te le ket, ame lyek a (7) be kez dés ben fog lal tak
el len õr zé sé hez szük sé ge sek.

(10) A ter me lõ az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve ál tal
ki ál lí tott iga zo lás alap ján a vis ma i or ren de let ben fog lal tak 
sze rint az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) be kö vet ke -
zé sé rõl is mé telt be je len tést tesz az R. 17.  §-a sze rint az
MVH azon ki ren delt sé gé hez, amely hez a tá mo ga tá si
 kérelmet be nyúj tot ták.

(11) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) be je len tés -
sel érin tett par cel lák ese té ben a tá mo ga tás ra való jo go sult -
sá got, il let ve an nak mér té két – a (13) be kez dés ben fog lalt
eset ki vé te lé vel – a (6)–(10) be kez dés ben fog lal tak sze rint
is mé tel ten el len õr zött és en nek alap ján ki adott iga zo lás
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(12) Amennyi ben a ter me lõ a (6) vagy a (9) be kez dés -
ben fog lal ta kat nem tel je sí ti, az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer ve az iga zo lás ki adá sát – e kö rül mény re hi vat ko zás -
sal – meg ta gad ja.

(13) Amennyi ben az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve az
el len õr zést a (7) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti idõ tar ta -
mon be lül nem vég zi el, a ter me lõ men te sül a (9) be kez dés -
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ben fog lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té se alól és az MgSzH
nem ál lít hat ja ki a (7) be kez dés sze rin ti iga zo lást. Eb ben az 
eset ben a tá mo ga tás ra való jo go sult ság, va la mint a tá mo -
ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa kor az MgSzH ille té kes
 területi szer ve ál tal ko ráb ban ki adott iga zo lás ban már
meg ál la pí tott kár mér té ket kell figye lembe ven ni.

41.  §

(1) A 38.  § d) pont ja sze rin ti iga zo lás leg alább a kö vet -
ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek, il let ve jog utód já nak ada ta it,

b) a szer zõ dõ fe lek, il let ve a jog utód re giszt rá ci ós
 számát,

c) a ter me lõ ál tal a ter me lõi cso port nak az iga zo lás ki ál -
lí tá sá ig ér té ke sí tett nyers do hány faj tá ját, mennyi sé gét ton -
ná ban két ti ze des jegy pon tos ság gal, és a ter mést adó te rü -
let nagy sá gát hek tár ban két ti ze des jegy pon tos ság gal,

d) a ter me lõ nyi lat ko za tát, mi sze rint egyet ért az iga zo -
lás ban fog lal tak kal, va la mint

e) a ter me lõi cso port kép vi se lõ jé nek és a ter me lõ nek az
alá írá sát.

(2) A 38.  § d) pont ja sze rin ti iga zo lá so kat do hány faj tán -
ként egy al ka lom mal, leg ké sõbb 2009. már ci us 1-jé ig kell
az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni.

A termeléstõl elválasztott támogatás feltételei

42.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû
 támogatásra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

Héjas gyümölcsûek termesztésének
 támogatása

43.  §

(1) A 2.  § j) pont ja sze rin ti hé jas gyü möl csû ek ter mesz -
té sé hez nyújt ha tó tá mo ga tás ki zá ró lag ter me lés hez kö tött
tá mo ga tás ként igé nyel he tõ. A tá mo ga tás azon te rü le tek
után fo lyó sít ha tó,

a) ame lyen a kö vet ke zõ hé jas gyü möl csû e ket ter mesz tik:

aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tar to zó man -
dula,

ab) a 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tar to zó mo gyo ró,

ac) a 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tar to zó dió;

b) amely ül tet vé nyek egy be füg gõ te rü le te el éri vagy
meg ha lad ja a 0,3 ha-t;

c) amely nek mi ni má lis fa ál lo mány-sû rû sé ge meg ha -
lad ja dió ese té ben a hek tá ron kén ti 80 fát, mo gyo ró ese té -
ben hek tá ron ként a 400 bok rot, man du la ese té ben hek tá -
ron ként 200 fát.

(2) A tá mo ga tás mér té ke kü lön jog sza bály ban ke rül
meg ha tá ro zás ra.

Rizs termesztésének támogatása

44.  §

A 2.  § k) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ter me lés hez kö tött,
il let ve tör té nel mi bá zis alap ján ter me lés tõl el vá lasz tott
 támogatásként ve he tõ igény be.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

45.  §

(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû
 támogatás fo lyó sít ha tó azon te rü le tek után,

a) ame lye ken rizst ter mesz te nek, és
b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -

dé si fel té te lek mel let ti vi rág zás kez de té ig meg õr zik.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter -
melõ ele get te gyen az 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let
12. cikk b) pont já ban fog lal tak nak.

A termeléstõl elválasztott támogatás feltételei

46.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû
 támogatásra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
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Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
 szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti
 azzal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re
 alkalmazni kell.

(3) E ren de le tet az az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga -
tás igény be vé te lé vel kap cso la tos kü lön bi zott sá gi ha tá ro -
zat ra fi gye lem mel, az zal együt te sen kell al kal maz ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tör té nel -
mi bá zis jo go sult ság ról  szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM
ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az át írá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a ké rel met
alá tá masz tó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira tok ere de ti
pél dá nyát vagy hi te le sí tett má so la tát. Amennyi ben az
 átadó ügy fél elõ fi nan szí ro zás ban ré sze sült, és er rõl a tény -
rõl az elõ fi nan szí ro zást vég zõ bank az MVH-t az MVH
 által ki adott köz le mény nek meg fele lõen írás ban tá jé koz -
tat ta, úgy az át írá si ké re lem hez csa tol nia kell az ügy fél re -
gisz ter ben rög zí tett bank szám lát ve ze tõ pénz ügyi in téz -
ménnyel kö zös nyi lat ko za tát ar ról, hogy az elõ fi nan szí ro -
zás ren de zé sé nek kér dé sé ben meg ál la pod tak.”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a (4) be kez -
dés ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

48.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó -
ber 29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí -
me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá
a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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