
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános 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 -
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
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZÕ
RENDELKEZÉSEK

Hatály

1.  §

A ren de let ha tá lya az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si 
Prog ram ban (a továb biak ban: ÚMVP) meg ha tá ro zott
 céloknak az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap (a továb biak ban: EMVA) társ fi nan szí ro zá sá ban
meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé re ter jed ki, ren -
del ke zé se it ab ban az eset ben kell al kal maz ni, ha a tá mo ga -
tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály el té rõ en
nem ren del ke zik.

2.  §

(1) E ren de let alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Vidékfejlesztési Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tás ról  szóló 1698/2005/EK (2005. szep tem ber 20.) ta ná -
csi ren de let ben (a továb biak ban: R.) meg ha tá ro zott I. ten -
gely ke re té ben az aláb bi cé lok meg va ló sí tá sá ra ve he tõ
igény be tá mo ga tás:

a) szak kép zés, tá jé koz ta tá si te vé keny sé gek, in no vá ció:
aa) in no va tív tech no ló gi ák meg is mer te té se be mu ta tó-

üze mi tá jé koz ta tó prog ra mok kal,
ab) az ÚMVP I–II. ten ge lye i nek in téz ke dé se i hez kap -

cso ló dó kép zé sek,
ac) ál ta lá nos ag rár po li ti kai ügy fél szol gá la ti tájékoz tatás;
b) fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk el in dí tá sa;
c) gaz da ság át adá sa;
d) ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le;

e) üzem ve ze té si, he lyet te sí té si és gaz dál ko dá si ta nács -
adá si szol gál ta tá sok, va la mint er dé sze ti ta nács adá si szol -
gál ta tá sok lét re ho zá sa;

f) me zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí té se:
fa) nö vény ter mesz tés és ker té szet kor sze rû sí té se,
fb) ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té se,
fc) nö vény ter mesz tés ben, ker té szet ben és ál lat te nyész -

tés ben al kal ma zott – ön ál ló épí tés sel nem járó – gé pek,
tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé se,

fd) GAZ DA NET-prog ram,
fe) ül tet vény te le pí tés;
g) er dõk gaz da sá gi ér té ké nek nö ve lé se:
ga) er dõ gaz dál ko dá si gé pek be szer zé se,
gb) er dé sze ti sza po rí tó anyag be szer zé se;
h) me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti ter mé kek ér ték nö ve lé se:
ha) me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé se,
hb) er dé sze ti ter mé kek ér ték nö ve lé se,
hc) me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé se nyers -

szesz, nyers olaj elõ ál lí tá sá val bio-üzem anyag gyár tás cél -
já ból;

i) együtt mû kö dés új ter mé kek, tech no ló gi ák és eljá -
rások fej lesz té sé re;

j) me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti inf ra struk tú ra fej lesz té se:
ja) me zõ gaz da sá gi üze mi és kö zös sé gi lé te sít mé nyek

fej lesz té se az ön tö zés, me li o rá ció és egyéb víz gaz dál ko dás 
te rü le tén,

jb) er dé szet fej lesz té sé vel és kor sze rû sí té sé vel össze -
füg gõ inf ra struk tú ra ja ví tá sa és fej lesz té se,

jc) me zõ gaz da sá gi be kö tõ- és fel tá ró utak fej lesz té se,
jd) me zõ gaz da sá gi te le pek ener gia- és víz el lá tá sá nak

fej lesz té se,
je) bir tok ren de zés,
jf) te lep he lyen be lül tör té nõ ener gia el lá tás meg úju ló

ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá val;
k) az ál lat tar tás kö zös sé gi jog sza bá lyo kon ala pu ló

 követelményeinek való meg fe le lés;
l) me zõ gaz da sá gi ter me lõk élel mi szer-mi nõ sé gi rend -

sze rek ben való rész vé tele;
m) élel mi szer-mi nõ sé gi rend sze rek ke re té be tar to zó

ter mé kek re vo nat ko zó pro mó ci ós te vé keny sé gek;
n) szer ke zet át ala kí tás alatt álló, fé lig ön el lá tó gazda -

ságok fej lesz té se;
o) ter me lõi cso por tok mû kö dé se.

(2) E ren de let alap ján az R.-ben meg ha tá ro zott II. ten -
gely ke re té ben az aláb bi cé lok meg va ló sí tá sá ra ve he tõ
igény be tá mo ga tás:

a) ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ gazdál -
kodás;

b) me zõ gaz da sá gi te rü le te ken NATURA 2000 kö te le -
zett sé gek be tar tá sa;

c) ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás;
d) ge ne ti kai erõ for rá sok meg õr zé se:
da) nö vé nyi ge ne ti kai erõ for rá sok ter mé sze tes élõ he -

lyen kí vü li (ex situ) meg õr zé se,
db) ál la ti ge ne ti kai erõ for rá sok ter mé sze tes élõ he lyen

kí vü li (ex situ) meg õr zé se,

2007/48. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3017



dc) ál la ti ge ne ti kai erõ for rá sok ter mé sze tes élõ he lyen
tör té nõ (on farm) meg õr zé se,

de) fo goly faj vé del mi prog ram;
e) ál lat jó lé ti kö te le zett sé gek be tar tá sa;
f) nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok;
g) me zõ gaz da sá gi te rü le tek elsõ er dõ sí té se;
h) me zõ gaz da sá gi te rü le te ken ag rár er dé sze ti rend sze -

rek elsõ lét re ho zá sa;
i) nem me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té se;
j) er dõ te rü le te ken NATURA 2000 kö te le zett sé gek

 betartása;
k) er dõ-kör nye zet vé de lem;
l) er dé sze ti po ten ci ál ra vo nat ko zó meg elõ zõ intézke -

dések;
m) er dé sze ti po ten ci ál hely re ál lí tá sa;
n) nem ter me lõ er dé sze ti be ru há zá sok:
na) er dõ szer ke zet át ala kí tá sa,
nb) köz jó lé ti ér té kek nö ve lé se.

(3) E ren de let alap ján az R.-ben meg ha tá ro zott III. ten -
gely ke re té ben az aláb bi cé lok meg va ló sí tá sá ra ve he tõ
igény be tá mo ga tás:

a) nem me zõ gaz da sá gi te vé keny ség gé tör té nõ diver -
zifikálás,

b) mik ro vál lal ko zá sok lét re ho zá sa és fej lesz té se,
c) tu risz ti kai te vé keny sé gek ösz tön zé se,
d) a vi dé ki gaz da ság és la kos ság szá má ra nyúj tott alap -

szol gál ta tá sok,
e) fa lu meg újí tás és -fej lesz tés,
f) vi dé ki örök ség meg õr zé se, kor sze rû sí té se,
g) NATURA 2000 fenn tar tá si/fej lesz té si ter vek ké szí -

té se,
h) kép zés és tá jé koz ta tás,
i) kész sé gek el sa já tí tá sa, ösz tön zés és a he lyi fej lesz té si 

stra té gi ák ki dol go zá sa és vég re haj tá sa.

(4) E ren de let alap ján az R.-ben meg ha tá ro zott IV. ten -
gely ke re té ben az aláb bi cé lok meg va ló sí tá sá ra ve he tõ
igény be tá mo ga tás:

a) he lyi fej lesz té si stra té gi ák ki dol go zá sa,
b) ha zai és nem zet kö zi tér sé gek kö zöt ti együttmûkö -

dések,
c) a he lyi ak ció cso por tok mû köd te té si költ sé gei.

(5) Az R. 66. cik ké ben meg ha tá ro zott tech ni kai se gít -
ség nyúj tás cél já ra biz to sí tott tá mo ga tás ese té ben a tá mo -
ga tás ked vez mé nye zett je a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter, mint Irá nyí tó Ha tó ság (a továb biak -
ban: IH), a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal, a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal, a Ma gyar Nem -
zeti Vi dé ki Há ló zat, a Vi dék fej lesz té si Kép zé si és Szak -
tanácsadási  Intézet, va la mint köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv ál tal fel ügyelt kis tér sé gi szin tû or szá gos há ló zat.

Fogalmak

3.  §

E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it megálla -
pító jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:

1. al in téz ke dés: az in téz ke dé sen be lül ön ál ló an le ha tá -
rol ha tó cél te rü let és jo go sult sá gi fel té te lek alap ján el kü lö -
ní tett tá mo gat ha tó mû ve le tek köre, ame lyet a tá mo ga tás
rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály sza bá lyoz;

2. cél te rü let: az in téz ke dé sen, al in téz ke dé sen be lül
jog sza bály ban meg ha tá ro zott cél, amely re a tá mo ga tott
mû ve let irá nyul;

3. te vé keny ség: az R. 2. cik ké nek e) pont ja sze rin ti mû -
ve let ön ál ló an meg va ló su ló rész ele me;

4. mû ve let meg va ló su lá sa: a mû ve le tet al ko tó összes
te vé keny ség ok irat tal iga zolt le zá rá sa; az ok irat épí té si be -
ru há zás ese tén a jog erõs hasz ná lat ba vé te li en ge dély, az
üzem be he lye zés fel té te le ként kü lön jog sza bály ál tal elõ írt 
köz ok irat vagy ma gán ok irat, egyéb eset ben a gaz da sá gi
ese mény rõl ki ál lí tott, iga zol tan tel je sí tett szám vi te li
 bizonylat;

5. te rü let- és ál lat lét szám ala pú tá mo ga tá sok: az
1975/2006/EK ren de let 6. cikk 2. be kez dé sé nek a) és
b) pont ja alap ján, e ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek k) pont -
já ban és (2) be kez dé sé ben fel so rolt al in téz ke dé sek kere -
tében nyúj tan dó tá mo ga tá sok;

6. be ru há zá si tá mo ga tás: olyan nem te rü let-, il let ve
 állatlétszám ala pú in téz ke dés, al in téz ke dés ke re té ben
nyúj tan dó tá mo ga tás, amely leg alább egy, a Tv. 9.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott be ru há zás – ide ért ve az im ma -
te ri á lis ja vak be szer zé sét is – meg va ló sí tá sá ra irá nyul;

7. ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján el is mert ter me lõi
cso port;

8. át adó: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nek a me zõ -
gaz da sá gi üze me vagy an nak egy ré sze át ru há zás ra ke rül
egy má sik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re;

9. át ve võ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki re az üze met 
vagy an nak egy ré szét át ru ház zák;

10. me zõ gaz da sá gi üzem: egy adott me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ál tal me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá hoz
hasz nált ter me lõ egy sé gek, kü lö nö sen ter mõ föld, ál lat ál lo -
mány, gép, épü let, be ren de zés összes sé ge;

11. 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., 01.4. sze rin ti te vé keny sé gek;

12. me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
aki/amely me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat;

13. mik ro vál lal ko zás: a ma gyar or szá gi szék hellyel ren -
del ke zõ, a de vi za jog sza bá lyok alap ján bel föl di nek mi nõ -
sü lõ gaz da sá gi tár sa ság, szö vet ke zet, va la mint egyé ni vál -
lal ko zó, aki/amely meg fe lel a kis- és kö zép vál lal ko zá sok -
ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör -
vény 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mik ro vál -
lal ko zás fel té te le i nek;

14. hát rá nyos hely ze tû te rü let: a te rü let fej lesz tés ked -
vez mé nye zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004.
(IV. 15.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te ál tal meg ha -
tá ro zott, a te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked vez mé nye -
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zett – leg hát rá nyo sabb és hát rá nyo sabb hely ze tû – 95 kis -
tér ség, vagy az 5. szá mú mel lék le te ál tal meg ha tá ro zott,
a te rü let fej lesz tés szem pont já ból a leg hát rá nyo sabb kis tér -
sé gek hez nem tar to zó leg hát rá nyo sabb hely ze tû 235 te le -
pü lés;

15. gép ka ta ló gus: gé pek mû sza ki-tech no ló gi ai ada ta it
tar tal ma zó gyûj te mény, amely töb bek kö zött tar tal maz za
a re fe ren cia árat és a gép eset le ges ener gia ta ka ré kos jel le -
gé re való uta lást;

16. épí té sze ti nor ma gyûj te mény: olyan épí té sze ti-mû -
sza ki pa ra mé te re ket tar tal ma zó gyûj te mény, amely az épí -
té si mun ka ne mek és té te lek meg ne ve zé se mel lett tar tal -
maz za a té te lek re vo nat ko zó re fe ren cia árat is;

17. re fe ren cia ár: az el szá mol ha tó ki adás leg ma ga sabb
össze ge;

18. TÉSZ: a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer -
ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról  szóló 60/2005. (VII. 1.)
FVM ren de let nek meg fele lõen elõ ze tesen, il let ve vég le ge -
sen el is mert zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer -
vezet;

19. in du ló vál lal ko zás: a jogi sze mély, a jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amennyi ben a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó na pon be lül je gyez ték 
be, az egyé ni vál lal ko zó, il let ve az õs ter me lõ, amennyi ben
a vál lal ko zói, il let ve õs ter me lõi iga zol vány ki adá sá ra a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó na pon be lül
ke rült sor;

20. nit rát ér zé keny te rü let: a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû 
nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006.
(II. 7.) Korm. ren de let sze rin ti te rü let.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás forrása, jellege

4.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa:
a) a köz pon ti költ ség ve tés Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -

fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze té ben az ÚMVP-ben meg -
ha tá ro zott cé lok tá mo ga tá sá ra elõ irány zott összeg, va la -
mint

b) az EMVA ter hé re a 2007. ja nu ár 1. és 2013. de cem -
ber 31. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó kö zös sé gi vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ta gál la mon kén ti és éven kén ti össze -
gének meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2006/636/EK (2006. szep -
tem ber 12.) bi zott sá gi ha tá ro zat mel lék le té ben Magyar -
ország ré szé re meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si elõ -
irány za tok.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál -
la lá si össze gek csök ken nek 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 gé bõl tá mo -
ga tott Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv egyes in téz ke dé sei

ke re té ben jó vá ha gyott ké rel mek azon ki fi ze té si össze gé -
vel, ame lyek 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 net sza bá lya i nak 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1320/2006/EK (2006. szep tem -
ber 5.) bi zott sá gi ren de let ren del ke zé se i vel össz hang ban
EMVA ter hé re át hú zó dó té te lek nek mi nõ sül nek.

(3) Ha a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog -
sza bály más ként nem ren del ke zik, ak kor a tá mo ga tás
vissza nem té rí ten dõ jel le gû.

A támogatás meghirdetése

5.  §

(1) A 2.  § (1)–(4) be kez dé se i ben rész le te zett cé lok meg -
va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
rész le tes fel té te le it, va la mint a tá mo ga tá sok mér té két
 külön jog sza bály ál la pít ja meg (a továb biak ban: a tá mo ga -
tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály).

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek tel je sí té se nem je len t ala nyi
jo go sult sá got a tá mo ga tás igény be vé te lé re.

(3) 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 köz le mé nye ket és
az ál ta la rend sze re sí tett nyom tat vá nyo kat az MVH hi va ta -
los hon lap ján kell köz zé ten ni.

(4) A 2.  § (5) be kez dé sé ben hi vat ko zott tech ni kai se gít -
ség nyúj tás cél já ra biz to sí tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
rend jét az IH kü lön sza bá lyoz za.

(5) A Tv. 18.  § (3) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rin ti fel ada to kat a 2.  § (5) be kez dé sé ben
 hivatkozott tech ni kai se gít ség nyúj tás cél já ra biz to sí tott
 támogatási ke ret bõl kell fi nan szí roz ni az Ag rár gaz da sá gi
Ku ta tó In té zet, a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság, a He lyi Vi dék fej lesz -
té si Iro dák, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet, va la -
mint az FVM Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té zet ese té ben.

Kérelem benyújtásának általános feltételei

6.  §

(1) Amennyi ben kü lön jog sza bály el té rõ en nem ren del -
ke zik, a tá mo ga tá si ké rel met és a ki fi ze té si ké rel met
(a továb biak ban együtt: ké re lem) pos tai úton kell be nyúj -
ta ni az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon az
ügy fél lak he lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes me gyei
MVH ki ren delt ség hez.

(2) A ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõt a tá mo -
ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ál la pít ja
meg, amely ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re -
lem nek nincs he lye.
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(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell, amit e ren de let, a
 támogatás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály,
 illetve IH Köz le mény ben meg ha tá ro zott egyéb kü lön jog -
sza bály elõ ír.

Támogatási kérelem benyújtásának
általános feltételei

7.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban együtt: szer ve zet) 
vagy ter mé sze tes sze mély nyújt hat be, aki/amely

a) ele get tesz az e ren de let ben és a tá mo ga tás rész le tes
fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ban az adott jog cím
 vonatkozásában elõ írt fel té te lek nek,

b) nincs le járt tar to zá sa az MVH felé,
c) meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi

XXXVIII. tör vény ben sza bá lyo zott ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok kö ve tel mé nyé nek.

Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

8.  §

Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki
a) az adott jog cím vo nat ko zá sá ban ren del ke zik az

MVH ál tal ki bo csá tott jó vá ha gyó tá mo ga tá si dön tés sel, és
b) ele get tesz az e ren de let ben, va la mint a tá mo ga tás

rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ban elõ írt fel té -
te lek nek.

A kérelem elbírálása és kifizetése

9.  §

(1) A ké rel met az MVH bí rál ja el.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met csak a tá mo ga tá si ké rel mek be -
nyúj tá si idõ sza ká nak záró nap ját köve tõen le het el bí rál ni.

(3) A bí rá lat alap ján lét re jött pont egyen lõ ség ese tén
a rang sor ban elõnyt él vez az a tá mo ga tá si ké re lem:

a) mely nek tar tal ma meg fe lel az IH Köz le mény ben
köz zé tett rész le tes aján lás nak a tá mo ga tott mû ve let meg -
va ló sí tá sá nak leg jobb gya kor la tá ról;

b) ame lyet ko ráb ban nyúj tot tak be, amennyi ben az
a) pont alap ján nem le het kü lönb sé get ten ni.

(4) A tá mo ga tá si dön tés ben fel kell hív ni az ügy fél
 figyelmét arra, hogy amennyi ben az Új Ma gyar or szág
 Vidékfejlesztési Prog ra mot az Eu ró pai Bi zott ság az el fo -
ga dás elõtt ki hir de tett, a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it
meg ál la pí tó jog sza bály ban fog lal tak tól el té rõ fel té te lek kel 

fo gad ja el, az MVH a tá mo ga tá si dön tést meg vál toz tat hat -
ja, il let ve vissza von hat ja.

(5) A ki fi ze tést az MVH az ügy fél nek az MVH-nál az
ügy fél-re giszt rá ci ós rend szer ben nyil ván tar tott bank szám -
lá já ra tör té nõ át uta lás sal, fo rint ban tel je sí ti a ki fi ze tés rõl
 szóló dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott 30 na pon be lül.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben
bekövetkezõ változás

10.  §

(1) Az ügy fél ál tal a tá mo ga tás igény be vé te lé vel össze -
füg gés ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek idõtar -
tama alatt a me zõ gaz da sá gi üzem egé szé nek, il let ve a kö -
te le zett ség vál la lá sá val érin tett ré szé nek át ru há zá sa csak
a kö te le zett sé gek át vál la lá sá val le het sé ges. Az át vál la lás -
sal az át adó men te sül a kö te le zett sé gek alól. Az át vál la ló
– a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – csak egy sze mély le het.

(2) A kö te le zett ség át vál la lá sá hoz az MVH elõ ze tes
 jóváhagyása szük sé ges. Az erre irá nyu ló ké rel met az
MVH ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni
az MVH ügy fél la kó he lye (szék he lye) sze rint ille té kes me -
gyei ki ren delt sé gé hez, amennyi ben a tá mo ga tás rész le tes
fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály el té rõ en nem ren del ke -
zik. A kö te le zett ség át vál la lá sa nem hagy ha tó jóvá, ha az
át ve võ nem fe le l meg a tá mo ga tás ra való jo go sult sá gi fel -
té te lek nek.

(3) Az át vál la lás ese tén kí vül az 1974/2006/EK ren de let 
44. cik ké nek (2) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén
men te sí te ni kell az ügy fe let a ré szé re ki fi ze tett tá mo ga tás
vissza té rí té se alól. Az erre irá nyu ló ké rel met – mely ben
a men te sí tés re ala pot adó kö rül ményt iga zol ni kell – az
MVH ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni
az MVH ügy fél la kó he lye (szék he lye) sze rint ille té kes me -
gyei ki ren delt sé gé hez, amennyi ben a tá mo ga tás rész le tes
fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály el té rõ en nem rendel -
kezik.

(4) Az 1974/2006/EK ren de let 44. cik ké nek a) pont ja
 vonatkozásában a kö te le zett sé get je len tõs mér ték ben tel je -
sí tett nek kell te kin te ni, ha a kö te le zett ség vál la lás ra elõ írt
idõ tar tam 4/5-e már el telt.

Adatszolgáltatás

11.  §

Az ügy fél az igény be vett tá mo ga tás hoz kap cso ló dó an
kö te les a mo ni tor ing rend szer mû köd te té se cél já ból – kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – ada tot szol gál tat ni az 
erre rend sze re sí tett nyom tat vá nyon.
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Vis maior

12.  §

(1) A kö te le zett ség tel je sí té sét meg hi ú sí tó el há rít ha tat -
lan kül sõ ok (vis ma i or) be kö vet kez tét az el há rít ha tat lan
kül sõ ok (vis ma i or) be je len té sé rõl és iga zo lá sá ról  szóló
kü lön jog sza bály alap ján kell be je len te ni.

(2) Amennyi ben a kö te le zett ség tel je sí té se osz tat lan
 közös föld tu laj don ki mé ré se, ki sa já tí tás vagy ha son ló jel -
le gû ha tó sá gi in téz ke dés kö vet kez té ben le he tet len né vá lik, 
a tá mo ga tás ra jo go sult erre irá nyu ló ké rel me alap ján a
 támogatási ké re lem ben vál lalt, ez zel össze füg gõ kö te le -
zett ség tel je sí té se alól az el le he tet le nü lés idõ pont já tól kez -
dõ dõ ha tállyal men te sít he tõ. A ha tó sá gi in téz ke dés jel le -
gé tõl és mér té ké tõl füg gõ en a men te sí tés rész ben vagy
egész ben tör tén het.

(3) Több éves kö te le zett ség vál la lás ese té ben az ügy fél
ki zá ró lag a vis ma i or ese mény be kö vet ke zé sét köve tõen
men te sít he tõ a to váb bi idõ szak ra fenn ál ló kö te le zett sé gek
alól, és a vis ma i or ese mény be fe je zõ dé sé ig jog sze rû en
igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té se alól men te sül.

III. Fejezet

TERÜLET- ÉS ÁLLATLÉTSZÁM ALAPÚ
TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK

13.  §

(1) A Bi zott ság 1975/2006/EK ren de le té nek 8. cik ke
(1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést 2008-tól kell al kal -
maz ni.

(2) A te rü let ala pú tá mo ga tás ra vo nat ko zó ké re lem hez
mel lé kel ni kell 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 sze -
rin ti egye di blokk tér ké pet, me lyen be kell je löl ni a ké re -
lem ben be je len tett te rü let egy sé get.

(3) Amennyi ben az el len õr zé sek ered mé nye kép pen
 valamely te rü let ala pú tá mo ga tás ese tén túl igény lés ál la pít -
ha tó meg, azaz az adott re fe ren cia-te rü let re be nyúj tott
 kérelmek ál tal le fe dett te rü let – ide ért ve a több szö rös
igény lés ese tét is – össze sen na gyobb, mint a referencia-
 területen a tá mo ga tás szem pont já ból figye lembe ve he tõ
te rü le te (a továb biak ban: tá mo gat ha tó te rü let) és a túl -
igény lés mér té ke:

a) nem éri el a 796/2004/EK ren de let 24. cikk (2) be -
kez dés má so dik al be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket,
az MVH a túl igény lés ará nyá ban a re fe ren cia-te rü let net tó
tá mo gat ha tó te rü le té ig csök ken ti a re fe ren cia-te rü le ten be -
lü li ké re lem ben meg je lölt te rü le te ket;

b) el éri vagy meg ha lad ja az a) pont ban hi vat ko zott
mér té ket, az MVH ér te sí ti az érin tett ügy fe le ket, és egy út -
tal fel szó lít ja õket a ké re lem ben meg adott ada tok he lyes bí -
té sé re.

(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér te sí tés ben meg
kell je löl ni az érin tett re fe ren cia-te rü let re tá mo ga tást
igény lõ ügy fe le ket, és a ké rel mük ben fel tün te tett te rü let -
ada to kat.

(5) A (3) be kez dés b) pont ja alap ján az ügy fe lek kö te le -
sek az ér te sí tés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül írá sos
vá laszt adni az MVH ré szé re.

(6) Amennyi ben a (3) be kez dés b) pont ja alap ján meg -
állapított túl igény lés az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
vá la szok ban fog lalt he lyes bí té se ket köve tõen rész ben
vagy egész ben to vább ra is fenn áll, és a túl igény lés mér -
téke:

a) nem éri el a 796/2004/EK ren de let 24. cikk (2) be -
kez dés má so dik al be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket,
az MVH a túl igény lés ará nyá ban a re fe ren cia-te rü let net tó
tá mo gat ha tó te rü le té ig csök ken ti a re fe ren cia-te rü le ten
 belüli ké re lem ben meg je lölt te rü le te ket;

b) el éri vagy meg ha lad ja az a) pont ban hi vat ko zott
mér té ket, az MVH fi zi kai el len õr zést foly tat le az érin tett
re fe ren cia-te rü let vo nat ko zá sá ban.

(7) A (6) be kez dés b) pont ja sze rin ti fi zi kai el len õr zést
nem kell le foly tat ni, ha az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõt
az ügy fél el mu lasz tot ta. Eb ben az eset ben az MVH a ha tár -
idõt el mu lasz tó ügy fél be je len tett te rü le té re vo nat ko zó
ada tot a túl igény lés mér té ké nek meg fele lõen csök ken ti.

14.  §

(1) Amennyi ben a 13.  § sze rin ti ad mi niszt ra tív, il let ve
a fi zi kai el len õr zés ered mé nye képp sem szün tet he tõ meg
a túl igény lés, ak kor a re fe ren cia-te rü let adott jog cím
 vonatkozásában tá mo gat ha tó te rü le tét meg ha la dó te rü le tet 
min den érin tett ké re lem ese té ben jo go su lat lan igény lés nek 
kell te kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te rü let nem ha lad hat ja meg
az adott re fe ren cia-te rü le ten ké rel me zett te rü let 100%-át.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti jo go su lat lan igény lés mind -
ad dig fenn áll, míg va la me lyik érin tett ügy fél a jog vi ta
 elbírálására egyéb ként ille té kes ha tó ság vagy bí ró ság jog -
erõs ha tá ro za tá val nem iga zol ja jo go sult sá gát, vagy az
érin tett ügy fe lek együt te sen nem he lyes bí tik ké rel me i ket.

IV. Fejezet

NEM TERÜLET- ÉS ÁLLATLÉTSZÁM ALAPÚ
TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei

15.  §

Nem te rü let- és ál lat lét szám ala pú tá mo ga tá sok ra vo nat -
ko zó tá mo ga tá si ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha az ügy fél
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a) szer ve zet a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor nem
áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, adós ság ren de zé si
el já rás alatt, ter mé sze tes sze mély nem áll gaz dál ko dá si
 tevékenységével össze füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt;

b) nem áll a SAPARD Prog ram, az Ag rár- és Vi dék fej -
lesz té si Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban: AVOP), il let -
ve a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ke re té ben nyúj tott
 támogatásból való ki zá rás ha tá lya alatt.

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

16.  §

(1) Nem te rü let- és ál lat lét szám ala pú tá mo ga tá sok ra
vo nat ko zó ki fi ze té si ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha az
ügy fél szer ve zet nem áll fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si,
adós ság ren de zé si el já rás alatt, ter mé sze tes sze mély 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.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té tel nem tel je sü lé se ese -
tén a ki fi ze té si ké rel met el kell uta sí ta ni, az ügy fél tá mo ga -
tás hoz való jo go sult sá ga meg szû nik, és az ál ta la igény be
vett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
mi nõ sül.

(3) A csõd el já rás alatt álló szer ve zet ki fi ze té si ké rel mé -
nek el bí rá lá sát a szer ve zet ké rel mé re leg fel jebb hat hó na -
pos idõ tar tam ra fel kell füg gesz te ni. Ab ban az eset ben, ha
az ügy fél a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt nem iga zol ja,
hogy a csõd el já rást a bí ró ság a csõd el já rás ról és fel szá mo -
lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 21.  § (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen be fe je zet té nyil vá ní tot ta, a ki fi -
ze té si ké rel met el kell uta sí ta ni, az ügy fél tá mo ga tás hoz
való jo go sult sá ga meg szû nik, és az ál ta la igény be vett
 támogatás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
 minõsül.

17.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé sé nek c), n) és o) pont ja i ban hi vat -
ko zott cé lok meg va ló sí tá sát szol gá ló tá mo ga tá sok igény -
be vé te lé re ugyan azon jó vá ha gyó tá mo ga tá si dön tés alap -
ján egy nap tá ri év ben leg fel jebb egy al ka lom mal nyújt ha tó 
be ki fi ze té si ké re lem.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé nek a), d)–j), l)–m) pont ja i ban,
il let ve (3) és (4) be kez dé se i ben hi vat ko zott cé lok meg va -
ló sí tá sát szol gá ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé re ugyan azon 
jó vá ha gyó tá mo ga tá si dön tés alap ján egy nap tá ri év ben
leg fel jebb két al ka lom mal nyújt ha tó be ki fi ze té si ké re lem.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá sok ese tén az utol só 
ki fi ze té si ké rel met leg ké sõbb ab ban a ki fi ze té si idõ szak -
ban kell be nyúj ta ni, amely a mû ve let meg va ló su lá sa után
el sõ ként nyí lik meg.

(4) A mû ve let – a 25.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát köve tõen az
ügy fél sa ját fe le lõs sé gé re meg kezd he tõ.

18.  §

(1) A mû ve let meg kez dé sé nek idõ pont ja:
a) a gép, be ren de zés, tech no ló gia be szer zé se ese tén

a meg ren de lés (vé te li szán dék) írás ban tör té nõ be je len té se
vagy az adás vé te li szer zõ dés meg kö té se, il let ve a szám lán
sze rep lõ tel je sí tés dá tu ma kö zül a leg ko ráb bi;

b) épí té si be ru há zás ese té ben a ki vi te le zõi szer zõ dés
meg kö té sé nek nap ja, en nek hi á nyá ban vagy köz be szer zés
ese tén az épí té si nap ló ba tör té nõ elsõ be jegy zés dá tu ma;

c) nem be ru há zá si jel le gû mû ve le tek ese tén a mû ve let -
hez kap cso ló dó te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá hoz kö tõ dõ
vál lal ko zói szer zõ dé se meg kö té sé nek dá tu ma, vagy a
meg ren de lés, fel hí vás írás ban tör té nõ be je len té sé nek dá tu -
ma, vagy a te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó
 beszerzésrõl, szol gál ta tás ról ki ál lí tott bi zony lat teljesí -
tésének dá tu ma kö zül a leg ko ráb bi.

(2) A mû ve let ter ve zé sé hez és elõ ké szí té sé hez kö tõ dõ
ál ta lá nos költ sé gek fel me rü lé se, il let ve köz be szer zé si
 kötelezettség ese tén an nak meg kez dé se nem mi nõ sül a
mû ve let meg kez dé sé nek.

Kiadások elszámolása, kifizetés

19.  §

(1) A ki fi ze té si ké re lem mel nem szá mol ha tó el a tá mo -
ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott mér té ket meg ha la dó, il let ve
nem a mû ve let vég re haj tá sa ér de ké ben fel me rült ki adás.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem alap ján ho zott
 támogatási dön tés több ki adá si té telt ál la pít meg, a dön tés
ál tal rög zí tett egyes tá mo gat ha tó ki adá si té te lek össze gét a
ki fi ze té si ké re lem azo nos el szá mol ha tó ki adá si té te lé hez
tar to zó ki fi zet he tõ össze ge nem ha lad hat ja meg.

(3) A ki fi ze té si ké re lem ben az el szá mo lás alap ját csak
az ügy fél nél fel me rült ki adá sok ké pez he tik, me lye ket
a mû ve let meg va ló sí tá sa ér de ké ben tel je sí tett gaz da sá gi
ese mény rõl az ügy fél ne vé re ki ál lí tott, pén zü gyi leg ren de -
zett ki adás iga zo ló bi zony lat iga zol.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ki adá sok iga zo lá sá ra
a mû ve let meg kez dé se utá ni gaz da sá gi ese mény rõl ki ál lí -
tott bi zony lat szol gál hat. Ez a kor lá to zás nem vo nat ko zik
a tá mo ga tá si ké re lem össze ál lí tá sa ér de ké ben fel me rült
 kiadásokra, me lyek ese té ben a mû ve let meg kez dé se elõt ti
12 hó na pon be lül ki ál lí tott bi zony lat ke rül het elszámo -
lásra.

(5) Egy bi zony lat csak egy ki fi ze té si ké re lem hez szá -
mol ha tó el.
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(6) A bi zony la ton fel kell tün tet ni a té tel SZJ (Szolgál -
tatások Jegy zé ke) vagy VTSZ (vám ta ri fa) szá mát, az ügy -
fél-re giszt rá ci ós szá mot, va la mint azt, hogy a bi zony lat
„tá mo ga tás el szá mo lá sá ra be nyúj tá sra ke rült”.

(7) Amennyi ben a bi zony lat nem fe le l meg a szám vi tel -
rõl  szóló 2000. évi C. tör vény vagy a szám la az ál ta lá nos
for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény (a továb -
biak ban: Áfa tv.) for mai vagy tar tal mi elõ írásainak, az
 elszámoláshoz nem fo gad ha tó el.

(8) A ki fi ze té si ké re lem hez az MVH ál tal rendszere -
sített nyom tat vá nyon szám la össze sí tõt kell mel lé kel ni,
amely tar tal maz za:

a) a bi zony lat azo no sí tó ját, meg ne ve zé sét, ki ál lí tó já -
nak adó szá mát;

b) a tel je sí tés idõ pont ját;
c) a fi ze tés mód ját és ha tár ide jét;
d) a szám la té tel meg ne ve zé sét, SZJ vagy VTSZ szá mát;
e) a net tó összeg és ÁFA mér té ke alap ján az el szá mol ni 

kí vánt össze get;
f) a tá mo ga tá si dön tés ben meg ál la pí tott ki adá si sor

 támogatási dön tés sze rin ti azo no sí tó ját, mely hez a té tel
tar to zik.

(9) Csak a kész pénz zel és bank i át uta lás sal ki egyen lí tett 
ki adá sok fo gad ha tók el a tá mo ga tás alap ja ként.

20.  §

(1) Az igény be vett be ru há zá si tá mo ga tás össze gét ket -
tõs könyv ve ze tés re kö te le zett ügy fe lek nek tõ ke tar ta lék ba
(tar ta lék ba) kell he lyez ni, nem ket tõs könyv ve ze tés re
 kötelezett ügy fe lek nek az egyéb be vé te lek kö zött kell el -
szá mol ni.

(2) Az ügy fél a dön tés sel jó vá ha gyott mû ve let tel össze -
füg gõ gaz da sá gi ese mé nyek rõl kü lön ana li ti kát kö te les
 vezetni a ki adá sai, il let ve – amennyi ben tá mo ga tá si ren de -
let ah hoz jog ha tást fûz – a be vé te lei vo nat ko zá sá ban.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt nem
 fizethetõ ki a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott el szá mol -
ha tó ki adá sok 80%-át meg ha la dó összeg. Ez a ren del ke zés 
nem aka dá lya an nak, hogy az ügy fél a ki fi ze té si ké re lem -
mel az em lí tett mér té ket meg ha la dó ki adást szá mol jon el,
amely az utol só ki fi ze tés sel vá lik ese dé kes sé.

(4) A tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott el szá mol ha tó
ki adá sok össze gé nek leg alább 80%-át kell tel je sí te ni.

(5) A fo rint tól el té rõ pénz nem ben ki ál lí tott szám la vagy
egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
 bizonylat ese tén, azt a bi zony la ton sze rep lõ (gaz da sá gi)
tel je sí tés idõ pont ját meg elõ zõ hó nap utol só – a Ma gyar
Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal köz zé tett –
 hivatalos kö zé pár fo lya mon kell át szá mí ta ni fo rint ra. Az
MNB ál tal nem jegy zett pénz nem ben ki fe je zett össze ge ket 
a (gaz da sá gi) tel je sí tés idõ pont ját meg elõ zõ hó nap utol -
só – az Eu ró pai Köz pon ti Bank (a továb biak ban: EKB)

 által köz zé tett – hi va ta los kö zé pár fo lya mán kell eu ró ra,
majd az MNB hi va ta los ár fo lya mán kell fo rint ra át szá mí -
ta ni.

Beruházási támogatásokra vonatkozó
általános feltételek

21.  §

(1) A tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza -
bály ban a tá mo ga tás fel té te le ként elõ írt üzem mé re tet eu ró -
pai mé ret egy ség ben (EUME) kell ki fe jez ni.

(2) Az üzem mé ret szá mí tá sá hoz a stan dard fe de ze ti
hoz zá já ru lás (a továb biak ban: SFH) ér té ke i vel kell szá -
mol ni. A ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a teszt -
üze mi rend szer adat bá zi sa alap ján ki ala kí tott SFH ér té kek
lis tá ját.

(3) Az SFH ér té kek alap ján meg ál la pí tott fo rint össze get 
a tá mo ga tá si ár fo lyam nak meg fele lõen át kell szá mí ta ni
eu ró ra, majd az így ka pott össze get el kell osz ta ni 1 EUME 
SFH ala pon szá mí tott ér té ké vel. 1 EUME SFH ala pon szá -
mí tott ér té ke 1200 euró.

22.  §

Amennyi ben a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí -
tó jog sza bály a tá mo ga tás fel té te le ként a me zõ gaz da sá gi
te vé keny ség bõl szár ma zó net tó ár be vé tel rõl ren del ke zik,
an nak net tó ár be vé tel hez vi szo nyí tott ará nyát a ren de let
2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint kell megállapí -
tani.

23.  §

(1) A be ru há zá si tá mo ga tá sok ra az aláb bi fel té te lek nek
is tel je sül ni ük kell:

a) a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak, üze mel te té sé nek
 helye a Ma gyar Köz tár sa ság;

b) az R. 72. cikk (1) be kez dé se ér tel mé ben a tá mo ga tott 
be ru há zást, lé te sít ményt, esz közt, meg va ló sí tott, fel újí tott, 
kor sze rû sí tett lé te sít ményt a tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott leg alább 5 évig ren del te té sé nek meg fele -
lõen, a vo nat ko zó en ge dé lyek és elõ írások be tar tá sá val
kell hasz nál ni, üze mel tet ni (a továb biak ban: üze mel te té si
kö te le zett ség);

c) az üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt a be ru -
há zás tár gya – a 10.  §-ban fog lalt ki vé tel lel – nem ide ge nít -
he tõ el és nem ad ha tó bér be, de az amor ti zá ló dott tár gyi
esz köz azo nos ren del te té sû, azo nos vagy jobb pa ra mé te -
rek kel ren del ke zõ tár gyi esz köz re az MVH-nak tör té nõ
elõ ze tes be je len tést köve tõen le cse rél he tõ;
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d) ügy fél nek az üze mel te té si kö te le zett ség ide jé re ren -
del kez nie kell a tá mo ga tás sal meg va ló su ló lé te sít mény
üze mel te té sé nek le he tõ sé gét biz to sí tó ki zá ró la gos jog gal;

e) a tá mo ga tás sal érin tett in gat lan nak a tá mo ga tá si ké -
re lem be nyúj tá sa kor per- és igény men tes nek kell len nie.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti be je len tést a tár gyi 
esz köz ter ve zett cse ré je elõtt leg alább há rom nap pal kell
meg ten ni az MVH ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon.

(3) Az (1) be kez dés d) pont ja alól ki vé telt je len t, ha
a be ru há zás köz mû csat la ko zás lé te sí té sé re irá nyul.

24.  §

(1) A be ru há zá si tá mo ga tás sal lét re jött vagy meg szer -
zett va gyon tárgy ra (ingó, in gat lan) az ügy fél kö te les leg -
alább az üze mel te té si idõ szak tar ta má ra tö rés, tûz és ele mi
csa pás koc ká za tok ra 25%-nál nem több ön részt tar tal ma zó 
kár té rí té si va gyon biz to sí tást köt ni. Amennyi ben az ügy fél
tö rés, tûz és ele mi csa pás be kö vet ke zé se  miatt vis ma i or
ké rel met nyújt be be ru há zá si tá mo ga tás sal lét re jött vagy
meg szer zett va gyon tárgy ra vo nat ko zó an, az ügy fél csak
a tá mo ga tás biz to sí tá si összeg gel csök ken tett mér té ké nek
igény be vé te lé re jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt biz to sí tás kö té si kö te le -
zett ség nem ter jed ki

a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek re,
b) az egy há zak ra és in téz mé nye ik re,
c) a he lyi ön kor mány za tok ra, he lyi ki sebb sé gi ön kor -

mány za tok ra, ön kor mány za tok tár su lá sa i ra és ezek költ -
ség ve té si szer ve i re, amennyi ben a fej lesz tés tár gya, vagy
a fej lesz tés ered mé nye ként lét re jö võ va gyon tárgy törzs -
vagyon vagy törzs va gyon ná vá lik,

d) a ví zi tár su la tok ra.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt biz to sí tás kö té si kö te le -
zett sé get nem kell tel je sí te ni, ha

a) a tá mo ga tás össze gé hez vi szo nyít va az üze mel te té si
kö te le zett ség idõ tar ta má ra vo nat ko zó biz to sí tá si díj arány -
ta lan – a tá mo ga tás össze gé nek leg alább 30%-át ki te võ –
több lett er het ró a ked vez mé nye zett re, vagy

b) a ked vez mé nye zett iga zol ja, hogy leg alább ket tõ
biz to sí tó tár sa ság a meg va ló sult va gyon tárgy ra an nak jel -
le ge  miatt nem köt biz to sí tást.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott va gyon biz to sí tás 
meg kö té sé rõl a biz to sí tó tár sa ság ál tal ki ál lí tott és hi te le sí -
tett köt vény má so la tát az utol só ki fi ze té si ké re lem hez,
gép be szer zés ese tén a gép be szer zé sét kö ve tõ elsõ ki fi ze -
té si ké re lem hez csa tol ni kell. Amennyi ben az ügy fél
e  kötelezettségének fel szó lí tás el le né re sem tesz ele get, az
MVH az ügy fe let a Tv. 71.  §-a sze rin ti mu lasz tá si bír ság -
gal sújt ja.

25.  §

(1) Fel újí tás sal, kor sze rû sí tés sel járó be ru há zás a tá mo -
ga tá si ké re lem be fo ga dá sát meg elõ zõ en nem kezd he tõ
meg.

(2) A 33.  § (5) be kez dé sét ki vé ve, a ki zá ró lag gép be -
szer zést tar tal ma zó mû ve le tet a tá mo ga tá si dön tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 1 éven be lül, min den egyéb be ru há zást
a tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 2 éven be lül
meg kell va ló sí ta ni.

(3) A ked vez mé nye zett nek a tá jé koz ta tás ra és nyil vá -
nos ság ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ér tel mé ben, a támo -
gatással meg va ló sí tott be ru há zá son és esz kö ze in, az
1974/2006/EK ren de let VI. mel lék let 3.1, va la mint a
4. pont ja sze rin ti szlo gent és EU-lo gót, va la mint az Új
 Magyarország Vi dék fej lesz té si Prog ram lo gó ját (a továb -
biak ban együtt: ar cu la ti ele mek) fel kell tün tet nie.

(4) Az ar cu la ti ele mek kü lön bö zõ tá jé koz ta tá si esz kö zö -
kön tör té nõ meg je le ní té sé nek mód ját az IH a Földmû -
velésügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hi va ta los hon -
lap ján és az MVH hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

26.  §

ÁFA te kin te té ben a tá mo ga tás szá mí tá sá nak alap já ra
az R. 71. cik ke (3) be kez dé sé nek a) pont ja irány adó.

27.  §

A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a be ru há zás sal érin tett in gat lan ra vo nat ko zó 30 nap -

nál nem ré geb bi hi te les tu laj do ni lap má so la tot;
b) ha a be ru há zás nem sa ját tu laj do nú, vagy más sze -

mély jo gá val ter helt in gat la non va ló sul meg, az azt iga zo ló 
tel jes bi zo nyí tó ere jû ok ira tot, mi sze rint az ügy fél jo go sult
a be ru há zást meg va ló sí ta ni, és az in gat lant az üze mel te té si 
kö te le zett sé ge le jár tá ig hasz nál ni;

c) épí té si be ru há zá sok ese tén épí té sze ti-mû sza ki terv -
do ku men tá ci ót, va la mint arra vo nat ko zó iga zo lást, hogy
ké rel met nyúj tot tak be épí té si en ge dély vagy an nak meg -
állapítása iránt, hogy a be ru há zás nem épí té si engedély -
köteles;

d) a c) pont ha tá lya alá nem tar to zó, egyéb be ru há zás
ese tén mû sza ki le írást és do ku men tá ci ót;

e) a 15 mil lió Ft alat ti tá mo ga tá si igé nyû tá mo ga tá si
 kérelmek ese té ben a ké re lem be nyúj tá sá ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon pénz ügyi ter vet;

f) 15 mil lió fo rint vagy azt meg ha la dó tá mo ga tá si igé -
nyû tá mo ga tá si ké rel mek ese té ben a ké re lem be nyúj tá sá ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon pénz ügyi ter vet és a tá mo -
ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott tar ta lom mal üz le ti ter vet;

g) leg alább két ár aján la tot, ha a re fe ren cia ár az e ren de -
let ben fog lal tak alap ján nem ál la pít ha tó meg.

28.  §

Épí tés sel járó te vé keny sé gek ese tén:
a) az elsõ ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a jog -

erõs épí té si en ge dély hi te les má so la tát, vagy az ille té kes
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épí tés ügyi ha tó ság iga zo lá sát ar ról, hogy a te vé keny ség
nem épí té si en ge dély kö te les;

b) en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén az utol só ki fi ze -
té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a jog erõs ha tás kör rel ren -
del ke zõ épí té si ha tó ság en ge dé lyét a lé te sít mény hasz -
nálatba vé te lé hez.

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések

29.  §

(1) Gép be ru há zás ese tén ki zá ró lag olyan elsõ üzem be
he lye zé sû gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé se és 
be épí té se tá mo gat ha tó,

a) ame lyek sze re pel nek az IH ál tal e ren de let ben fog -
lal tak sze rint köz zé tett gép ka ta ló gus ban;

b) ame lyek be le tar toz nak az adott jog cím vonatkozá -
sában tá mo gat ha tó nak mi nõ sí tett gép cso port ba;

c) ame lyek hez kap cso ló dó an az ügy fél ren del ke zik a
tel je sí tés idõ pont já ban kez dõ dõ ter mék fe le lõs sé gi, ga ran -
ci á lis és sza va tos sá gi jo ga i nak ér vé nye sí té sé hez szük sé ges 
ok ira tok kal;

d) ame lyek nek gyár tá sá tól a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sá ig 2 év nél több nem telt el.

(2) A tárgy év re vo nat ko zó gép ka ta ló gust az IH az FVM, 
va la mint az MVH hi va ta los hon lap ján te szi köz zé.

(3) A köz zé té telt köve tõen a gép ka ta ló gus ban nem sze -
rep lõ gép, il let ve tech no ló gi ai be ren de zés fel vé te le cél já -
ból az IH ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon az MVH
ügy fél-nyil ván tar tá si rend sze ré ben sze rep lõ, re giszt rált
for gal ma zók ké rel met nyújt hat nak be az FVM Me zõ gaz -
da sá gi és Gé pe sí té si In té ze té hez.

(4) A ké rel met az FVM Me zõ gaz da sá gi és Gé pe sí té si
In té zet hez kell be nyúj ta ni, amely azt szak vé le mé nyé vel
együtt 30 na pon be lül to váb bít ja az IH-hoz. Ezt köve tõen
az IH a ké rel met 30 na pon be lül bí rál ja el.

(5) A gép ka ta ló gus ba olyan gép, il let ve tech no ló gi ai
 berendezés ve he tõ fel, amely

a) ren del ke zik a ma gyar or szá gi for ga lom ba ho za tal hoz 
szük sé ges en ge dé lyek kel, és

b) be so rol ha tó a ka ta ló gus ban sze rep lõ gép cso por tok
va la me lyi ké be.

(6) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rint ké rel me zett gép
vagy tech no ló gi ai be ren de zés nem fe le l meg az (5) be kez -
dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, az IH a ké rel met el uta -
sít ja.

(7) A gép ka ta ló gus a gép mû sza ki ada tai – ide ért ve
 annak eset le ges ener gia ta ka ré kos jel le gét is – mel lett tar -
tal maz za a re fe ren cia árat is.

(8) Egy adott jog cím vo nat ko zá sá ban tá mo ga tá si ké rel -
met a be nyúj tás ra nyit va álló idõ szak elsõ nap ján ha tá lyos
– leg ké sõbb a be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ szak elsõ nap ját

meg elõ zõ mun ka na pon le zárt – gép ka ta ló gus ban sze rep lõ
gé pek re le het be nyúj ta ni.

Építési beruházásokra vonatkozó különös
rendelkezések

30.  §

(1) Épí té si be ru há zá sok ese té ben a tá mo ga tá si ké re lem -
hez az MVH ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon mel lé -
kel ni kell az épí té si nor ma gyûj te mény alap ján el ké szí tett
költ ség ve tés-össze sí tõt, va la mint a mun ka ne men kén ti
 tételösszesítõ-sorokat is tar tal ma zó rész le tes, té te les költ -
ség ve tést.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti épí té si nor ma gyûj te ményt,
amely az épí té si mun ka ne mek és té te lek meg ne ve zé se
mel lett tar tal maz za a té te lek re vo nat ko zó re fe ren cia árat is,
az IH a 2007. év ben áp ri lis 20-ig, azt köve tõen éven te
 január 15-ig köz le mény ben te szi köz zé.

(3) Az IH a (2) be kez dés sze rint köz zé tett épí té si nor ma -
gyûj te ményt leg alább éven te egy al ka lom mal fris sí ti és azt 
jú ni us 1-jé ig köz le mény ben te szi köz zé.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor a tá mo ga tá si
jog cím meg hir de té se nap ján ha tá lyos épí té si normagyûj -
teményt kell figye lembe ven ni.

(5) Amennyi ben kü lön jog sza bály ér ték becs lés be nyúj -
tá sát te szi kö te le zõ vé, ki zá ró lag az IH ál tal köz le mény ben
köz zé tett ér ték becs lõk tõl szár ma zó szak vé le mény fo gad -
ha tó el.

(6) Amennyi ben az épí té si be ru há zás ra vo nat ko zó
 támogatási dön tés több épí té si ki adá si té telt ál la pít meg,
a ki fi ze té si ké re lem azo nos ki adá si té te lé hez tar to zó el szá -
mol ha tó ki adás össze ge azt leg fel jebb tíz szá za lé kos mér -
ték ben meg ha lad hat ja, azon ban a ki fi ze té si ké re lem nek
min den meg ál la pí tott ki adá si té tel re ki kell ter jed nie.

(7) Épí té si be ru há zás ese tén épí té si mû sza ki el len õr
 alkalmazása és épí té si nap ló ve ze té se ak kor is kö te le zõ, ha
a be ru há zás nem épí té si en ge dély kö te les.

(8) Épí té si be ru há zás ese tén az utol só ki fi ze té si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell az üze mel te tés hez szük sé ges szak -
ha tó sá gi en ge délyt, va la mint az épí té si (lé te sí té si) en ge -
dély kö te les be ru há zá sok ese tén a mû ve let be fe je zé sét iga -
zo ló ha tó sá gi (hasz ná lat ba vé te li, for ga lom ba-he lye zé si,
üze mel te té si) en ge délyt is.

Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó
rendelkezések

31.  §

(1) A be ru há zás hoz kap cso ló dó an az aláb bi ki adá sok
után is ve he tõ igény be tá mo ga tás:

a) a 3. szá mú mel lék let ben hi vat ko zott szol gál ta tá sok,
az ott meg ha tá ro zott mér ték ere jé ig,
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b) az en ge dé lye zé si el já rás díja,
c) a sza ba dal mi jo gok és li cen cek el len ér té ke.

(2) Az (1) be kez dés sze rint el szá mol ni kí vánt ki adá sok
össze gét fel kell tün tet ni a tá mo ga tá si ké re lem ben.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti összeg nem le het több, mint
a be ru há zás (1) be kez dés sze rin ti ki adá sok nél kül szá mí -
tott jó vá ha gyott ki adá sa i nak 12%-a.

(4) A 3. szá mú mel lék let SZJ 74.4 sz. alatt fel so rolt szol -
gál ta tá sok ki zá ró lag az 1974/2006/EK ren de let VI. mel -
lék le té nek 2.2 pont ja sze rin ti ma gya rá zó táb lák és pla ká -
tok ké szí té sé re, va la mint a meg va ló sult mû ve let nép sze rû -
sí té sé re for dít ha tók.

(5) Az e § sze rin ti ki adá sok ra vo nat ko zó an a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ költ sé gek is elszámolha -
tóak, de a be szer zés idõ pont ja nem le het ko ráb bi, mint
2007. ja nu ár 1. Ezen ki adá sok fel me rü lé sé nek idõ pont ja
nem le het a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó nap nál
ko ráb bi.

Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók

32.  §

(1) Tá mo ga tás tar ta lom mal bíró, ki egé szí tõ nem ze ti
 támogatási pénz ügyi konst ruk ci ók igény be vé te le ese tén az 
MVH a tá mo ga tás tar tal mat a ki fi ze té si ké re lem bí rá la ta kor 
ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg ként ve szi figye lembe. A jut ta -
tott tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a mû ve let re
vo nat ko zó, az R. ál tal ma xi mált tá mo ga tá si mér té ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás tar ta lom mal bíró
pénz ügyi konst ruk ci ók igény be vé te lé nek le he tõ sé gé rõl
 támogatási ren de let ren del ke zik.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor az ügy fél hoz -
zá já rul ah hoz, hogy a tá mo ga tás tar tal mat meg ál la pí tó
pénz ügyi szer ve zet az igény be vett konst ruk ci ó hoz kap -
cso ló dó ada to kat az MVH ré szé re át ad ja.

(4) Tá mo ga tás tar ta lom mal bíró pénz ügyi konst ruk ci ót
ki zá ró lag a tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõ ügy fe lek
ve het nek igény be.

Közbeszerzés

33.  §

(1) Amennyi ben a mû ve let vég re haj tá sa a köz be szer zé -
sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Kbt.) ha tá lya alá tar to zik, az el já rást meg in dí tó hir det -
mény meg je le né sét, il let ve az aján lat té te li fel hí vás meg -
kül dé sét az elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa kor iga zol ni
kell. A hir det mény IV.3.1. ro va tá ban hi vat ko zá si szám -
ként fel kell tün tet ni a vo nat ko zó IH köz le mény azo no sí tó -
ját és az ügy fél Tv. 28.  §-a sze rin ti re giszt rá ci ós szá mát.

(2) Ha a Kbt. az el já rás ra elõ ír ja az ered mény rõl vagy az
ered mény te len ség rõl  szóló hir det mény köz zé té te lét, a hir -
det mény köz zé té te lét az elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá -
sa kor iga zol ni kell.

(3) Ha a Kbt. az el já rás ra nem írja elõ az ered mény rõl
vagy ered mény te len ség rõl  szóló tá jé koz ta tó köz zé té te lét,
ak kor az írás be li összeg zés Kbt. sza bá lya i nak meg fe le lõ
meg kül dé sét kell az elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa kor
iga zol ni.

(4) Ha a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sát az ügy fél
iga zol ta, a mû ve let meg va ló sí tá sá nak ha tár ide je

a) gép be szer zés ese tén 6 hó nap pal,
b) épí té si be ru há zás ese tén 12 hó nap pal

meg hosszab bo dik.

(5) Ha az ügy fél el len a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
EMVA tá mo ga tás sal össze füg gõ jog or vos la ti el já rást
 indít, az ügy fél kö te les ezt a kö rül ményt az MVH-nak be -
je len te ni. A be je len tést a Kbt. 330.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ér te sí tés kéz be sí té sét kö ve tõ mun ka na pon
az MVH ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kell meg -
tenni.

(6) Az (5) be kez dés alap ján az MVH a ké re lem el bí rá lá -
sát fel füg gesz ti. Az MVH a ké re lem el bí rá lá sát a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság ér de mi ha tá ro za tá nak vagy a köz -
be szer zé si ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ vég zé sé nek a
Kbt. 343.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt kéz be sí té sét köve tõen
foly tat ja.

V. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Általános jogkövetkezmények

34.  §

Az egyes in téz ke dé sek nél elõ írt egyéb kö te le zett sé gek -
hez kap cso ló dó jog kö vet kez mé nye ket a tá mo ga tás rész le -
tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ál la pít ja meg. Ha
a jog sza bály más kép pen nem ren del ke zik, a vál lalt kö te le -
zett ség nem tel je sí té se ese tén a tá mo ga tást vissza kell
 fizetni.

Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra
vonatkozó különös jogkövetkezmények

35.  §

(1) A 20.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt elõ írás meg sér té se
ese tén a jó vá ha gyott tá mo ga tást 20%-kal csök ken te ni kell. 
Amennyi ben az el szá mol ha tó ki adá sok tel je sü lé sé nek
mér té ke az 50%-ot sem éri el, a 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 
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az MVH jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást ki mon dó
ha tá ro za tát kö ve tõ há rom évig a 2007–2013 idõ szak ban az 
EMVA társ fi nan szí ro zá sá ban nem te rü let- és ál lat lét szám
ala pú tá mo ga tá sok ra nem ve het igény be tá mo ga tást.

(2) Be ru há zá si tá mo ga tá sok ese tén a fel té te lek tel je sí té -
sé nek hi á nyá ban az MVH a ké re lem nek a nem meg fe le lés
ál tal érin tett ré szét el uta sít ja.

(3) Ha az ügy fél nem tesz ele get a 33.  § (5) be kez dé sé -
ben elõ írt be je len té si kö te le zett sé gé nek, a Tv. 71.  §-a sze -
rint mu lasz tá si bír sá got kell al kal maz ni.

(4) Ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság az EMVA tá mo -
ga tás sal össze füg gõ jog or vos la ti el já rás ban az ügy fél lel
szem ben bír sá got szab ki, a jó vá ha gyott tá mo ga tást
10%-kal csök ken te ni kell.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36.  §

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

(2) Az AVOP alap ján igény be vett tá mo ga tást – füg get -
le nül an nak igény be vé te lé tõl – jog sza bály el té rõ rendel -
kezése hi á nyá ban a tõ ke tar ta lék ter hé re kell el szá mol ni.

VII. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

37.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sát szol gál ja:

a) a Ta nács 1698/2005/EK ren de le te (2006. szep tem -
ber 20.) 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;

b) a Bi zott ság 1974/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 15.) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si 
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 1975/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 7.) 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, va la mint a köl csö nös meg fe lel -
te tés vég re haj tá sa te kin te té ben 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.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

Kód Meg ne ve zés (FSS) Mér ték egy ség SFH 2004

D01 Kö zön sé ges búza és tön köly Ft/ha 91 638

D02 Du rumbúza Ft/ha 85 022

D03 Rozs Ft/ha 65 432

D04 Árpa Ft/ha 81 107

D05 Zab Ft/ha 67 006

D06 Sze mes ku ko ri ca Ft/ha 123 278

D07 Rizs Ft/ha 128 296

D08 Egyéb ga bo na fé lék Ft/ha 78 056

D09 Szá raz hü ve lye sek, össze sen Ft/ha 107 006

D09E Szá raz hü ve lye sek: bor só, szá razbab, csil lag fürt Ft/ha 107 119

D09F Szá raz hü ve lye sek: len cse, csi cse ri bor só, bük köny fé lék Ft/ha 102 126



Kód Meg ne ve zés (FSS) Mér ték egy ség SFH 2004

D09G Szá raz hü ve lye sek, egyéb Ft/ha 101 675

D10 Bur go nya Ft/ha 615 308

D11 Cu kor ré pa Ft/ha 350 141

D12 Ta kar mány gyö ke rek és -ká posz ták Ft/ha 115 211

D23–D35 Ipar i nö vé nyek Ft/ha 104 835

D23 Do hány Ft/ha 524 263

D24 Kom ló Ft/ha 684 726

D25 Gya pot Ft/ha –

D26 Ká posz ta rep ce és ré pa rep ce Ft/ha 101 766

D27 Nap ra for gó Ft/ha 97 053

D28 Szó ja Ft/ha 99 315

D29 Olaj len Ft/ha 72 875

D30 Egyéb ola jos mag vú nö vé nyek Ft/ha 106 942

D31 Rost len Ft/ha 73 713

D32 Rost ken der Ft/ha 149 825

D33 Egyéb rost nö vé nyek Ft/ha –

D34 Il ló olaj-, gyógy- és fû szer nö vé nyek Ft/ha 438 275

D35 Egyéb ipar i nö vé nyek, egyéb Ft/ha 55 106

D14 Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony
ta ka rás (sík fó lia, fó lia alag út, hol lan di ágy) alatt

Ft/ha 445 409

D14A Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony
ta ka rás alatt, szán tó föl di ve tés for gó ban

Ft/ha 405 920

D14B Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony
ta ka rás alatt, ker té sze ti ve tés for gó ban

Ft/ha 558 769

D15 Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – jár ha tó ta ka rás (üveg -
ház, fó lia sá tor) alatt

Ft/ha 5 850 489

D16 Vi rá gok – sza bad föl di és ala csony ta ka rás (sík fó lia, fó lia alag -
út, hol lan di ágy)

Ft/ha 3 682 765

D17 Vi rá gok – jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor) alatt Ft/ha 18 895 293

D18 Ta kar mány nö vé nyek, össze sen Ft/ha 87 238

D18A Ta kar mány nö vé nyek – idõ sza ki gyep Ft/ha 37 480

D18B Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, össze sen Ft/ha 99 784

D18B1 Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, si ló ku ko ri ca Ft/ha 142 044

D18B3 Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, egyéb Ft/ha 77 324

D19 Szán tó föl di sza po rí tó anyag (mag vak és pa lán ták) Ft/ha 128 299

D20 Egyéb szán tó föl di nö vé nyek Ft/ha 84 077

D21 Par lag, ugar tá mo ga tás nél kül Ft/ha –

D22 Par lag, ugar tá mo ga tás sal (set-asi de) Ft/ha –

E Kony ha kert Ft/ha 590 154
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Kód Meg ne ve zés (FSS) Mér ték egy ség SFH 2004

F Ál lan dó rét és le ge lõ, össze sen Ft/ha 36 102

F01 Bel ter jes (in ten zív) gyep (rét és le ge lõ) Ft/ha 39 360

F02 Kül ter jes (ex ten zív) gyep (rét és le ge lõ) Ft/ha 35 386

G01 Gyü mölcs ül tet vé nyek, össze sen Ft/ha 420 405

G01A Gyü mölcs ül tet vé nyek, mér sé kelt ég övi friss Ft/ha 420 405

G01B Gyü mölcs ül tet vé nyek, szub tró pu si friss Ft/ha –

G01C Gyü mölcs ül tet vé nyek, hé ja sok Ft/ha 166 280

G02 Cit rus-ül tet vé nyek Ft/ha –

G03 Olaj fa ül tet vé nyek Ft/ha –

G03A Olaj fa ül tet vé nyek – ét ke zé si olí va Ft/ha –

G03B Olaj fa ül tet vé nyek – olaj ter me lés re Ft/ha –

G04 Szõ lõ ül tet vé nyek, össze sen Ft/ha 328 662

G04A Mi nõ sé gi bor szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 356 946

G04B Egyéb bor szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 303 758

G04C Cse me ge szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 244 076

G04D Ma zso la szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha –

G05 Fa is ko lák Ft/ha 1 648 764

G06 Egyéb ül tet vé nyek Ft/ha –

G07 Jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor) alat ti ül tet vé nyek Ft/ha 5 945 607

I01 Má sod ve té sû nö vé nyek össze sen Ft/ha 266 755

I02 Gom ba Ft/100 m2 1 215 483

J01 Ló fé lék Ft/ál lat 37 528

J02 Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha, össze sen Ft/ál lat 10 865

J02A Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 14 034

J02B Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha, nõ iva rú Ft/ál lat 7 693

J03 Egy és két év kö zöt ti szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 18 368

J04 Egy és két év kö zöt ti szar vas mar ha, nõ iva rú Ft/ál lat 10 759

J05 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 21 052

J06 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, üszõ Ft/ál lat 11 282

J07 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, tej hasz nú te hén Ft/ál lat 220 550

J08 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, egyéb te hén Ft/ál lat 11 955

J09 Juh, össze sen Ft/ál lat 3 126

J09A Juh, te nyész nõ iva rú (anya juh) Ft/ál lat 3 619

J09B Juh, egyéb Ft/ál lat 2 668

J10 Kecs ke, össze sen Ft/ál lat 22 099

J10A Kecs ke, te nyész nõ iva rú (anya kecs ke) Ft/ál lat 23 391

J10B Kecs ke, egyéb Ft/ál lat 17 371
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Kód Meg ne ve zés (FSS) Mér ték egy ség SFH 2004

J11 Ser tés, ma la cok 20 kg alatt Ft/ál lat 2 577

J12 Ser tés, te nyész ko ca 50 kg fe lett Ft/ál lat 47 924

J13 Ser tés, egyéb Ft/ál lat 11 710

J14 Pe cse nye csir ke Ft/100 db ál lat 36 721

J15 To jó tyúk Ft/100 db ál lat 96 726

J16 Egyéb ba rom fi Ft/100 db ál lat 180 802

J16A Puly ka Ft/100 db ál lat 114 029

J16B Ka csa Ft/100 db ál lat 124 921

J16C Liba Ft/100 db ál lat 197 522

J16D Egyéb ba rom fi Ft/100 db ál lat 130 302

J17 Nyúl (te nyész nõ iva rú) (anya nyúl) Ft/ál lat 10 974

J18 Méh csa lá dok Ft/kap tár 11 456

2. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A mezõgazdasági tevékenységbõl származó nettó árbevétel
és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

Me zõ gaz da sá gi te vé keny ség ár be vé te lé nek ará nya = [Me zõ gaz da sá gi net tó ár be vé tel/be vé tel – Fel dol go zás ra vá sá -
rolt me zõ gaz da sá gi alap anya gok ér té ke – Köz vet len me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok ér té ke] / [Összes net tó ár be vé tel
– ELÁBÉ – Köz ve tí tett szol gál ta tás be szer zé si ér té ke]

Me zõ gaz da sá gi ár be vé tel:
TEÁOR 01.1–01.3 Nö vény ter me lés, ál lat te nyész tés, ve gyes gaz dál ko dás ár be vé te le/be vé te le
TEÁOR 01.4 Nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si szol gál ta tás ár be vé te le/be vé te le
TEÁOR 15.71. Ha szon ál lat-ele del gyár tás ár be vé te le/be vé te le

a) a ket tõs könyv vi telt ve ze tõ gaz dál ko dók ese té ben a me zõ gaz da sá gi és a ha szon ál lat-ta kar mány elõ ál lí tó te vé keny -
ség bõl szár ma zó (TEÁOR A 01.1–0.1.4, DA 15.71.) net tó ár be vé tel,

aa) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség ár be vé te lé nek kell te kin te ni e te vé keny sé gek fel dol go zott ter mé ke i nek net tó ár be vé -
te lét is, csök kent ve az elõ ál lí tás ér de ké ben a 2006. év ben fel hasz nált, vá sá rolt alap anya gok be szer zé si ér té ké vel, va la -
mint a köz vet len me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok ér té ké vel,

ab) az arány szám ki szá mí tá sa kor a szám vi te li tör vény sze rin ti net tó ár be vé telt csök ken te ni kell az el adott áruk
 beszerzési ér té ké vel és az al vál lal ko zói tel je sít mé nyek ér té ké vel;

b) az egy sze res könyv vi telt, va la mint a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó pénz for gal mi nyilván -
tartást ve ze tõ vál lal ko zók ese té ben a me zõ gaz da sá gi, a ha szon ál lat-ta kar mány elõ ál lí tó te vé keny ség (TEÁOR
A 01–01.4, DA 15.71.) utá ni be vé tel,

ba) a me zõ gaz da sá gi, a ha szon ál lat-ta kar mány elõ ál lí tó te vé keny ség be vé te lé nek te kin ten dõ e te vé keny sé gek fel dol -
go zott ter mé ke i nek be vé te le, csök kent ve az elõ ál lí tás ér de ké ben 2006. év ben a vá sá rolt alap anya gok be szer zé si érté -
kével, va la mint a köz vet len me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok ér té ké vel,

bb) a vá sá rolt alap anya gok be szer zé si ér té ke azo nos a 2006. évi alap anyag kész let be szer zé sé re for dí tott ki adás sal,
csök kent ve a lel tár sze rin ti záró alap anyag kész let ér té ké vel, nö vel ve a lel tár sze rin ti nyi tó alap anyag kész let ér té ké vel.

Az arány szám ki szá mí tá sá nál az összes be vé tel csök ken ten dõ az el adott áru be szer zé si, va la mint az al vál lal ko zói tel -
je sít mény ér té ké vel. Az el adott áruk be szer zé si ér té ke egyen lõ a 2006. évi áru kész let be szer zé sé re for dí tott ki adás össze -
gé vel, csök kent ve a lel tár sze rin ti záró áru kész let ér té ké vel, nö vel ve a lel tár sze rin ti nyi tó áru kész let ér té ké vel. Az
 alvállalkozói tel je sít mény ér ték egyen lõ a szol gál ta tó nak ki fi ze tett és vál to zat lan for má ban to vább szám lá zott alvállal -
kozói tel je sít mény ér ték kel;
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c) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi XLIII. tör vény (EVA) sze rin ti adó zást vá lasz tó adó ala nyok ese -
té ben a 2006. év ben vá sá rolt anya gok és a köz ve tí tett szol gál ta tá sok be szer zé si ér té két nem kell figye lembe ven ni, il let ve 
azok kal nem kell kor ri gál ni a me zõ gaz da sá gi és az összes be vé telt.

Az elõ zõ év ben, il let ve tárgy év ben ele mi kárt (ide ért ve az ál lat jár vány  miatti kárt) szen ve dett ter me lõk a Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve ál tal ki adott iga zo lás alap ján, an nak meg fe le lõ arány ban az ár be vé telt mó do -
sít hat ják.

3. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Egyéb elszámolható kiadások

Költ ség
SZJ szá ma
Fõ cso port

Költ ség
SZJ szá ma
Al cso port

Költ ség meg ne ve zé se
A be ru há zás összes

el szá mol ha tó
költ sé gé nek x%-a

A ma xi má li san
el szá mol ha tó költ ség

(Ft)

72.2 Szoft ver-szak ta nács adás, -el lá tás

72.22 Egyéb szoft ver-szak ta nács adás, -el lá tás 6% 6 000 000

72.3 Adat fel dol go zás 6% 6 000 000

73.1 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés

73.10.13.0 Mû sza ki, tech no ló gi ai ku ta tás, fej lesz tés 6% 6 000 000

73.10.14.0 Ag rár tu do má nyi ku ta tás, fej lesz tés 6% 6 000 000

73.2 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés

73.20.12.0 Köz gaz da sá gi-tu do má nyi ku ta tás 6% 6 000 000

74.1 Jogi, gaz da sá gi te vé keny ség

74.11.15.0 Jogi do ku men tá lás 6% 6 000 000

74.11.17.0 Egyéb jogi szol gál ta tás 6% 6 000 000

74.12.30.0 Adó ta nács adás 6% 6 000 000

74.13 Pi ac-, köz vé le mény ku ta tás 2% 2 000 000

74.14.11.0 Ál ta lá nos üz let vi te li ta nács adás 6% 6 000 000

74.14.12.0 Pénz ügyi üz let vi te li ta nács adás 6% 6 000 000

74.14.13.0 Mar ke ting célú üz let vi te li ta nács adás 6% 6 000 000

74.14.14.0 Hu mán po li ti kai üz let vi te li ta nács adás 6% 6 000 000

74.14.15.0 Ter me lés szer ve zé si ta nács adás 6% 6 000 000

74.14.16.0 PR célú üz let vi te li ta nács adás 2% 2 000 000

74.14.17.0 Egyéb üz let vi te li ta nács adás 6% 6 000 000

74.14.21.0 Té ma me ne dzse lés, prog ram ko or di ná lás 6% 6 000 000

74.14.22.0 Más ho va nem so rol ha tó, egyéb üz le ti ta nács adás 6% 6 000 000
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Költ ség
SZJ szá ma
Fõ cso port

Költ ség
SZJ szá ma
Al cso port

Költ ség meg ne ve zé se
A be ru há zás összes

el szá mol ha tó
költ sé gé nek x%-a

A ma xi má li san
el szá mol ha tó költ ség

(Ft)

74.2 Mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás

74.20.2 Épí té sze ti szol gál ta tás 6% 6 000 000

74.20.3 Mû sza ki szak ér tés, ta nács adás 6% 6 000 000

74.20.4 In teg rált mér nö ki szol gál ta tás 6% 6 000 000

74.20.5 Te le pü lés-, táj ren de zés, -ter ve zés 6% 6 000 000

74.20.6 Épí té si pro jekt ve ze té se 6% 6 000 000

74.20.71.0 Föld ta ni szak ér tés 6% 6 000 000

74.20.72.0 Föld ta ni vizs gá lat 6% 6 000 000

74.20.73.0 Föld mé rés, tér ké pé szet 6% 6 000 000

74.20.75.0 Nem mér nö ki mû sza ki ta nács adás 6% 6 000 000

74.3 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés

74.30.11 Össze té tel-, tiszt aság vizs gá lat, -elem zés 6% 6 000 000

74.30.12 Fi zi kai tu laj don ság elem zé se 6% 6 000 000

74.30.13 In teg rált mû sza ki, elekt ro ni kai rend szer
 tesztelése

6% 6 000 000

74.4 Hir de tés

74.40.12.0 Rek lám ter ve zés, -ké szí tés, -el he lye zés 2% 2 000 000

74.40.13.0 Egyéb hir de té si szol gál ta tás 2% 2 000 000

74.40.20.0 Rek lám fe lü let, -idõ el adá sa 2% 2 000 000

74.8 Egyéb, más ho va nem so rolt gaz da sá gi szolgál -
tatás

74.87.14.0 Üz le ti ügy nö ki szol gál ta tás, ér ték becs lés 6% 6 000 000

74.87.16.1 Me zõ gaz da sá gi, vad gaz dál ko dá si, edõgazdál -
kodási szak mai ter ve zés, szak ér tés

6% 6 000 000

74.87.16.3 Ke res ke del mi, szál lás hely-szol gál ta tá si, ven dég -
lá tá si, szál lí tá si, rak tá ro zá si, pos tai, táv köz lé si
szak mai ter ve zés, szak ér tés

6% 6 000 000

74.87.16.5 Kör nye zet vé del mi szak mai ter ve zés, szak ér tés 6% 6 000 000
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