
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2007. (VIII. 13.) sz. közleménye a Területi 
Szaktanácsadási Központok elismeréséről és az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó 
támogatások kvótáiról 

Az előzetesen nyilvántartásba vett Területi Szaktanácsadási Központok (TSzK-k) a 
73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott formában kérelmezhetik 
TSzK-ként való elismerésüket. A kérelem elfogadásáról és a TSzK-ként való elismerésről 
szóló határozat kézhezvételét követően megkezdhetik a szaktanácsadási szolgáltatási szerző-
dések megkötését, és az ezekhez mellékletként kapcsolódó támogatási kérelmek begyűjtését. 
Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (1) bek. a) pontjában meghatározottak szerint ennek 
időszaka 2007. szeptember 15-ig tart. Ezt követően 8 napon belül kell benyújtaniuk a 
begyűjtött támogatási kérelmeket a területileg illetékes MVH kirendeltségre. A szerződés és a 
támogatási kérelem elkészítéséhez az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási 
Intézet által megadott elektronikus formanyomtatványt kell használni, amelyből a nyomtatott 
változat generálható. 

  
Az előzetesen nyilvántartásba vett TSzK-k nyilvántartását 2007. szeptember 10-i 

határnappal megszüntetjük. Amelyik előzetesen nyilvántartásba vett TSzK akkreditációja erre 
a határidőre nem történik meg, az a következő TSzK pályázati időszakban (várhatóan 2008. 
évben) benyújtandó pályázattal kérheti ismét a TSzK-ként való elismerést. 

  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások 

igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM 
rendelet 5.§ (4) bekezdése szerinti kvótával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk közre. 

  
A Területi Szaktanácsadási Központok (TSzK-k) kvótája az adott TSzK-val szaktanács-

adási szerződést kötött ügyfelek részére, az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet alapján, a 
szaktanácsadási szolgáltatás igénybevételének támogatásához rendelkezésre álló támogatási 
keret. 

  
2007. évben a fenti támogatási jogcímre összesen 2.111 millió Ft támogatási összeg áll 

rendelkezésre.  
Ennek 80%-a, azaz 1.688 millió Ft kerül felosztásra azok között a TSzK-k között, 

amelyeknek TSzK-ként történő elismerése 2007. augusztus 24-ig megtörténik.  
E határidőre történő elismerést - kérelmük bírálatának eredményétől függően - azoknak az 

előzetesen nyilvántartásba vett TSzK-knak a részére tudjuk biztosítani, akik a 73/2007. (VII. 
27.) FVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti elismerési kérelmüket legkésőbb 2007. augusztus 
10-ig (postára adás dátuma) benyújtották az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanács-
adási Intézethez (FVM VKSZI). A 2007. augusztus 1-i TSzK pályázati felhívásra 2007. 
augusztus 10-i határidővel pályázatot benyújtó szervezetek TSzK-ként való elismerése szintén 
megtörténhet 2007. augusztus 24-ig.  

  
Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet alapján, a kvóta felosztását az FVM VKSZI végzi az 

alábbi elvek alapján: 
A 1.688 millió Ft 40%-a, azaz 675,2 millió Ft alapkvótaként egyenlő arányban kerül 

felosztásra a 2007. augusztus 24-ig akkreditált TSzK-k között.  
A 1.688 millió Ft 60%-ának, azaz 1.012,8 millió Ft differenciált kvótának a felosztása a 

TSzK-k szolgáltatási végpontjainak, valamint szakatanácsadóinak száma alapján, valamint az 



általuk megadott kvótaigény figyelembe vételével történik. A kvótaigény bejelentés a 
Mellékletben ismertetett módon történik. 

  
A támogatási keretösszeg 20%-a, azaz 423 millió Ft, kvóta tartalékként azon TSzK-k 

ügyfeleinek áll rendelkezésre, amelyek a kvótájukat kimerítették a 2007. évi támogatási 
kérelem összesítési időszak lejárta (szeptember 15.) előtt. A kvóta kimerülését az 
elektronikusan nyilvántartott, megkötött szerződésekkel és támogatási kérelmekkel kell a 
TSzK-nak igazolnia. A kvóta tartalékból igényelhető összeg legfeljebb a TSzK részére 2007. 
évre megállapított kvóta összegének 25%-áig terjedhet.  

  
  
Csatolt dokumentum: 
A Területi Szaktanácsadási Központok 2007. évi kvótaigényének bejelentése 
 


