
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

25/2007. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kedvezõtlen adottságú területeken történõ

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatások részletes szabályairól

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 -
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cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja, hogy az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tás ról, va la mint egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról,
il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 1257/1999/EK
ta ná csi ren de let (a továb biak ban: R.) 19. cik ke, va la mint
20. cik ke alap ján 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
ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz
tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: le ha tá ro lá si ren -
de let) alap ján meg ha tá ro zott ked ve zõt len adott sá gú te rü le -
te ken (a továb biak ban: R. 19. cikk vagy 20. cikk sze rin ti
KAT le ha tá rolt te rü let) a gaz dál ko dás ered mé nyes sé gét
ked ve zõt le nül be fo lyá so ló gaz da sá gi, tár sa dal mi és ter mé -
sze ti té nye zõk ha tá sa it rész ben el len té te lez ze.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. fi zi kai blokk: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó

Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  §-ának a) pont ja
sze rin ti le ha tá rolt föld fel szín;

2. me zõ gaz da sá gi par cel la: a Me PAR ren de let
1.  §-ának e) pont ja sze rin ti föld te rü let;

3. gaz dál ko dá si év: szep tem ber 1-jén kez dõ dõ és a kö -
vet ke zõ év au gusz tus 31-éig tar tó idõ szak;

4. He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot
(a továb biak ban: HMKÁ): 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) 1. szá mú 
mel lék le te sze rin ti elõ írások összes sé ge;

5. 19. cikk sze rint le ha tá rolt fi zi kai blokk: a le ha tá ro lá si 
ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott,
az irá nyí tó ha tó ság (a továbbiak ban: IH) köz le mé nyé ben
az R. 19. cik ke alap ján le ha tá rolt és a Me zõ gaz da sá gi Par -

cel la Azo no sí tó Rend szer ben (a továb biak ban: Me PAR)
meg je lölt ked ve zõt len adott sá gú te rü let;

6. 20. cikk sze rint le ha tá rolt fi zi kai blokk: a le ha tá ro lá si 
ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott,
az IH köz le mé nyé ben az R. 20. cik ke alap ján le ha tá rolt és
a Me PAR-ban meg je lölt ked ve zõt len adott sá gú te rü let;

7. gaz dál ko dá si nap ló: a HMKÁ ren de let 5. szá mú
mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vány;

8. zöld ség nö vé nyek: a vám- és sta tisz ti kai nó menk la tú -
rá ról, va la mint a Kö zös Vám ta ri fá ról  szóló 2658/87/EGK
ta ná csi ren de let I. mel lék le té nek II. áru osz tá lyá ba tar to zó
7. áru cso port ban meg ne ve zett nö vé nyek;

9. ipar i nö vé nyek: do hány, ká posz ta rep ce, szó ja, ré pa -
rep ce, olaj len mag, kom ló, nap ra for gó, gya pot, len, rost -
ken der.

(2) Az e ren de let ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak ra 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. 17.) FVM ren -
de let 3.  §-a irány adó.

A támogatás jellege

3.  §

E ren de let alap ján az R. 19. cikk vagy 20. cikk sze rin ti
KAT le ha tá rolt te rü le te ken foly ta tott me zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség után te rü let ala pú, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
ve he tõ igény be.

A támogatás mértéke

4.  §

(1) A tá mo ga tás alap össze ge éven ként:
a) a 19. cikk sze rint le ha tá rolt fi zi kai blokk ban

85,9 euró/ha;
b) a 20. cikk sze rint le ha tá rolt fi zi kai blokk ban

10,94  euró/ha.

(2) A tá mo ga tás mér té két az alap összeg al kal ma zá sá val
az ügy fél gaz da sá gá ban az összes szán tó, gyep és ül tet -
vény hasz no sí tá sú módú te rü let mé re té tõl füg gõ en az aláb -
bi ak sze rint kell meg ál la pí ta ni:

Te rü let (ha)
Tá mo ga tás mér té ke

(az alap összeg %-ában)

 1– 50,99 100%

 51–100,99  90%

101–300,99  80%

301–500,99  70%

501–     50%
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A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) E ren de let alap ján – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal -
tak ra is fi gye lem mel – tá mo ga tás ra az az ügy fél jo go sult,
aki az R. 19. cikk vagy 20. cikk sze rin ti KAT le ha tá rolt
 területen leg alább 0,3 hek tárt el érõ me zõ gaz da sá gi par cel -
lák ból álló, össze sen leg alább 1 hek tár nagy sá gú me zõ gaz -
da sá gi föld te rü le ten me zõ gaz da sá gi ter me lést foly tat és
a föld te rü let hasz no sí tá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ
költ sé ge ket, il let ve koc ká za to kat vi se li.

(2) Az ügy fél ab ban a gaz dál ko dá si év ben, amely re
 tekintettel tá mo ga tá si ké rel met nyújt be kö te les a ké re lem -
ben fel tün te tett me zõ gaz da sá gi par cel lá kat a gaz dál ko dá si
év ben gyep ként, il let ve ta kar mány ter mõ szán tó te rü let ként
hasz no sí ta ni.

(3) Az ügy fél ab ban a gaz dál ko dá si év ben, amely re
 tekintettel tá mo ga tá si ké rel met nyújt be az ab ban meg je -
lölt te rü let vo nat ko zá sá ban nem ter meszt he ti a kö vet ke zõ
nö vé nye ket:

a) õszi és ta va szi búza,
b) rizs,
c) ku ko ri ca,
d) cu kor ré pa,
e) bur go nya,
f) zöld sé gek,
g) ipar i nö vé nyek.

(4) Tá mo ga tás igény be vé te lé re nem jo go sult költ ség ve -
té si szerv, va la mint az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely ben
az ál lam tu laj do ni há nya da 50% fe lett van.

6.  §

Az ügy fél kö te les
a) a hasz no sí tás so rán a gaz da ság tel jes te rü le tén a

HMKÁ fel té tel rend sze rét be tar ta ni, és
b) az e ren de let alap ján be nyúj tott leg el sõ ké rel me

alap ján fo lyó sí tott ki fi ze tés évét köve tõen leg alább 5 évig
R. 19. cikk vagy 20. cikk sze rin ti KAT le ha tá rolt te rü le ten
me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat ni és gaz dál kod ni,
va la mint

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott idõ szak ban a gazdál -
kodási nap lót nap ra ké szen ve zet ni.

A kérelem benyújtása

7.  §

(1) A ké re lem be nyúj tá sa so rán a vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si in téz ke dé sek re vo nat ko zó el len õr zé si el já rá sok,
 valamint a köl csö nös meg fe lel te tés vég re haj tá sa tekinte -
tében az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra

vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
1975/2006/EK bi zott sá gi ren de let 8. cikk (1) bekezdé -
sében fog lalt ren del ke zést al kal maz ni kell.

(2) A ké rel met egy pél dány ban, min den év ben az egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem mel együtt a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) 
hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vá nyon, le het benyúj -
tani.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a blokk tér kép ere de ti
pél dá nyát, me lyen be kell je löl ni, hogy mely me zõ gaz da -
sá gi par cel la után igény lik a kom pen zá ci ós tá mo ga tást.

A kérelem elbírálása

8.  §

(1) A ké re lem el bí rá lá sa az 1975/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 9. cik ké ben meg ál la pí tott el já rás sze rint tör té nik.

(2) A tá mo ga tás össze ge leg fel jebb a jó vá ha gyott te rü -
let re vo nat ko zó an ál la pít ha tó meg.

(3) Az MVH a ké re lem ada ta it a Me PAR ren de let sze -
rin ti adat bá zis ada ta i val össze ve ti, és a ki mu ta tott túl -
igény lé sek ese tén az érin tett ügy fe le ket a túl igény lés tisz -
tá zá sá ra szó lít ja fel.

Ellenõrzés

9.  §

(1) Az ügy fél nek a hely szí ni el len õr zés so rán iga zol nia
kell, hogy

a) a ké re lem ben meg je lölt me zõ gaz da sá gi par cel lák
hasz no sí tá sá ra jo go sult, és

b) szán tó föl di ter mesz tés ese tén a ké re lem ben meg -
jelölt me zõ gaz da sá gi par cel lá kat ta kar mány ter mõ szán tó -
te rü let ként hasz no sí tot ta.

(2) Amennyi ben az ügy fél te rü let ala pú vagy 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 ha tá ro zott tá mo ga tá si rend -
szerek 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 let 
mó do sí tá sá ról  szóló 1782/2003/EK bi zott sá gi ren de let
III. cí mé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ra jo go sult az R.
19. cikk vagy a 20. cikk sze rin ti KAT le ha tá rolt te rü let vo -
nat ko zá sá ban, úgy a 6.  § b) pont já ban fog lalt kö te le zett sé -
get az adott év vo nat ko zá sá ban tel je sí tett nek kell te kin te ni.

(3) Ha az ügy fél va la mely év vo nat ko zá sá ban a (2) be -
kez dés sze rin ti fel té telt nem tel je sí ti, azt úgy kell te kin te ni, 
hogy egy út tal az adott év vo nat ko zá sá ban a 6.  § b) pont já -
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ban fog lalt kö te le zett sé get sem tel je sí ti, ki vé ve, ha bi zo -
nyít ja, hogy a 19. cikk vagy 20. cikk sze rin ti KAT le ha tá -
rolt te rü le ten gaz dál ko dást vé gez. Az el já rás so rán a gaz -
dál ko dá si év má jus 15-éig a lak he lye, il let ve a szék he lye
sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren delt ség hez be nyúj tott,
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal a gaz dál ko dás
he lye sze rint ille té kes te rü le ti hi va ta la ál tal ki adott iga zo -
lás fo gad ha tó el.

Jogkövetkezmények

10.  §

(1) Ha az ügy fél az 5.  § (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te le ket nem tel je sí ti, ak kor az 1975/2006/EK
 bizottsági ren de let 18. cikk (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jog kö vet kez ményt kell al kal maz ni.

(2) Ha az ügy fél a 6.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
 kötelezettségét az 5 éves tá mo ga tá si idõ szak alatt

a) 4 gaz dál ko dá si év ben nem tel je sí tet te, úgy a ki fi ze -
tett tá mo ga tás össze sen 40%-át,

b) 3 gaz dál ko dá si év ben nem tel je sí tet te, úgy a ki fi ze -
tett tá mo ga tás össze sen 30%-át,

c) 2 gaz dál ko dá si év ben nem tel je sí tet te, úgy a ki fi ze -
tett tá mo ga tás össze sen 20%-át,

d) 1 gaz dál ko dá si év ben nem tel je sí tet te, úgy a ki fi ze -
tett tá mo ga tás össze sen 10%-át
kö te les jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ként vissza -
fizetni.

(3) Amennyi ben az ügy fél nem tesz ele get a 6.  § a) pont -
já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség nek, úgy az
1975/2006/EK bi zott sá gi ren de let 23–24. cik ké nek ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) Ha az ügy fél nem tesz ele get a 6.  § c) pont já ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett ség nek, ak kor

a) az 1. al ka lom mal fi gyel mez te tést kap;
b) a 2. al ka lom mal a ki fi ze tett tá mo ga tás 10%-át kö te -

les vissza fi zet ni;
c) a 3. és az azt kö ve tõ min den al ka lom mal a ki fi ze tett

tá mo ga tás 20%-át kö te les vissza fi zet ni.

Záró rendelkezések

11.  §

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

(2) E ren de let hatályba lépésével egy idõ ben a Nem ze ti
Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés,
 valamint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
valósuló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek kom pen zá ci ós
tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
151/2004. (X. 13.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban:

KAT R.) ha tá lyát vesz ti az zal, hogy a KAT R. alap ján ho -
zott öt éves tá mo ga tá si jo go sult ság ról  szóló ha tá ro za tot az
MVH hi va tal ból in dí tott el já rá sa so rán – fi gye lem mel az
1698/2005/EK ta ná csi ren de let ben elõ írt vi dék fej lesz té si
tá mo ga tás ra tör té nõ át me ne ti sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 1320/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben foglal -
takra – ha tá ro zat tal egy éves idõ tar tam ra ki ter je dõ pénz -
ügyi kö te le zett ség vál la lás ra mó do sít ja. A KAT R. alap ján
be adott tá mo ga tá si ké rel mek kel kap cso lat ban az MVH
az 1320/2006/EK bi zott sá gi ren de let ren del ke zé se i re
 tekintettel jár el.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  §

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 
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let
37. és 93. cik ke i 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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