
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 45/2008. (VII. 25.) közleménye  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybe-
vételéhez nyújtandó támogatások ismételt igénybevételének jogosultságát megalapozó jogszabályok 
jegyzékéről 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybe-
vételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28) FVM rendelet 6. § 
(9) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban közzé tesszük azoknak a jogszabályoknak a 
jegyzékét, amelyek indokolják a szaktanácsadási támogatás ismételt igénybevételére való 
jogosultságot. 
  
 
 
Mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan 
  
66/2008. (V. 16.) FVM rendelet  
a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól 
  
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet  
vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 
  
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet  
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltétel-
rendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 
  
42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet  
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz 
(SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről 
  
1/2008. (I. 4.) FVM rendelet  
a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról 
  
157/2007. (XII. 22.) FVM rendelet  
az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról 
  
 
 



Kertészeti termelőkre vonatkozóan 
  
5/2008. (I. 17.) FVM rendelet  
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM 
rendelet módosításáról 
  
2007. évi CXXIX. törvény  
a termőföld védelméről 
  
28/2008. (III. 18.) FVM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 
  
 
 
Erdőgazdálkodókra vonatkozóan 
  
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes szabályairól 
  
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól  
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg 
(2007. november 12-i állapot) 
 


