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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

75/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból ültetvények korszerûsítéséhez,

telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl

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



A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja ül tet vé nyek te le pí té sé vel, meg lé võ
ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé vel, a faj ta szer ke zet ja ví tá sá val
a pi a ci igé nyek hez al kal maz kod ni tudó ha té kony és mi nõ -
sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ gaz dál ko dás hát te ré nek 
meg te rem té se.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ gaz -

da sá gi Ori en tá ció és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le tek
 módosításáról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 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
kap cso ló dó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott ked ve zõt -
len adott sá gú te rü let;

b) meg kez dett be ru há zás: a sza po rí tó anyag (cse me te,
 illetve dug vány) ta laj ba tör té nõ el te le pí té sé nek megkez dése;

c) be fe je zett be ru há zás: az ül tet vény ter mõ re for du lá -
sá nak idõ pont ja;

d) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: 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 ben meg -
határozott ter me lõ;

e) ki vá gás: az ül tet vény te rü let tel jes re kul ti vá ci ó ja,
amely ma gá ba fog lal ja a tus kók el tá vo lí tá sát és a gyö ke rek 
ki fé sü lé sét is.

(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 szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 3. §-a irány adó.

A támogatás jellege

3.  §

Tá mo ga tás ve he tõ igény be az 1. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt ül tet vény fa jok faj ta szer ke zet-vál toz ta tá sa, kor sze -
rû sí té se ér de ké ben meg lé võ ül tet vé nyek újratelepíté sére,
ki egé szí tõ jel le gû te le pí té sé re és új ül tet vé nyek telepíté -
sére (a továb biak ban: te le pí tés re) és a ter mõ re fordu lásig
tör té nõ ápo lás hoz.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ (a to váb bi ak ban: ügy fél), ha

a) 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 to váb bi ak ban: TEÁOR) sze rin ti 01.1., 01.3., nö -
vény ter me lé si, ve gyes gaz dál ko dá si te vé keny sé get vé gez,

b) a be ru há zás sal érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé nek
mé re te meg ha lad ja a 4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME).

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel
nem vo nat ko zik az in du ló vál lal ko zás ra. Ha az ügy fél  induló
vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal nia kell, hogy leg ké sõbb a be -
ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes nap tá ri év ben meg fe lel
az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás a 4. szá mú mel lék let -
ben az adott ül tet vény faj ra meg ha tá ro zott mé ret fe let ti ül -
tet vény te le pí té sé hez nyújt ha tó.

(4) Meg lé võ, kor sze rû ül tet vény ki egé szí tõ te le pí té se is
tá mo gat ha tó, amennyi ben a be ru há zás sal az ügy fél mû ve -
lé sé ben lévõ ül tet vény mé re te az adott faj ból el éri a 4. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott leg ki sebb tá mo gat ha tó
 ültetvényméretet.

(5) Nem nyújt ha tó ki vá gá si tá mo ga tás azon ül tet vé nyek re, 
ame lye ket 1995 után ál la mi tá mo ga tás sal te le pí tet tek.

(6) Te le pí te ni csak ví rus men tes sza po rí tó anyag gal
 lehet, ki vé ve azon faj ták, me lyek új don sá gok és a ha zai
 vírusmentesítés fo lya ma tán még nem men tek ke resz tül.

(7) Az ügy fél kö te les
a) az 5.  § (6) be kez dés a)–d) és f)–g) pont ja i ban fog lalt

te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 12 hó na pon be lül be fe jez ni;

b) az ül tet vényt ter mesz tés ben tar ta ni a be ru há zás be fe -
je zé sé tõl szá mí tott, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 
idõ pon tig;

c) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
té ben, e jog cím tár gyá ban szer ve zett kö te le zõ kép zé sen
részt ven ni az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt;

d) a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott elv árt ho -
zam szin tet tel je sí te ni;

e) az ül tet vény ki vá gást, to váb bá az ül te tést kö ve tõ egy
éven be lül a Me zõ gaz da sá gi és Szak igaz ga tá si Hi va tal nál
a ki vá gás, il let ve a te le pí tés el vég zé se té nyé nek el len õr zé -
sét kez de mé nyez ni.

A támogatás mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge éven te és ügy fe len ként leg fel -
jebb 100 mil lió fo rint le het. E ren de let alap ján a tá mo ga -
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tás ban ré sze sü lõ te rü le tek re a kö te le zõ ter mesz tés ben tar -
tá sig e jog cím ke re té ben egy al ka lom mal ve he tõ igény be
 támogatás.

(2) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak leg fel jebb 40%-a, ki vé ve a (3)–(4) be kez -
dés ben fog lal ta kat.

(3) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak leg fel jebb 50%-a, ha

a) az ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, vagy

b) a be ru há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA
2000 te rü le ten va ló sul meg.

(4) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak leg fel jebb 60%-a, ha

a) az ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, és

b) a be ru há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy a NATURA 
2000 te rü le ten va ló sul meg.

(5) A tá mo ga tás ki szá mí tá sá nak alap ját az 1. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ faj la gos ki adá sok ké pe zik.

(6) A tá mo ga tás az aláb bi te vé keny sé gek meg va ló sí tá -
sá ra ve he tõ igény be:

a) te rü let-elõ ké szí tés (az 1. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt bi zo nyos fa jok ese té ben a ki vá gás is),

b) táp anyag fel töl tés,

c) sza po rí tó anyag-be szer zés,

d) te le pí tés,

e) a be ru há zás be fe je zé sé ig az éves ápo lás (te le pí té si
terv sze rint),

f) tám be ren de zés lé te sí té se,

g) ke rí tés, tér bur ko lat-ki ala kí tás,

h) gön gyö leg vá sár lás.

(7) A (6) be kez dés f)–h) pont ja sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te, ok tó ber 1–31. kö zött
le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
 Hivatalhoz (a továb biak ban: MVH).

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) az ügy fél nyi lat ko za tát a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi
iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány meg -
lé té rõl, ér vé nyes sé gé rõl és szá má ról;

b) ví rus men tes sza po rí tó anyag ese tén a jegy zõ ál tal ki -
adott ér vé nyes ül tet vény te le pí té si en ge délyt; új don sá gok
és a ha zai ví rus men te sí tés fo lya ma tán még át nem ment
sza po rí tó anyag faj ták ese tén az ese ti en ge délyt;

c) a szak ma kö zi szer ve zet(ek) ál tal ki ál lí tott tag sá gi
iga zo lást;

d) a ter mõ hely al kal mas sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy
a be te le pí tés re ke rü lõ táb la öko ló gi a i lag mi lyen gyü mölcs -
faj te le pí té sé re al kal mas. Az iga zo lást az Or szá gos
 Gyümölcs Ter mõ hely Ka tasz tert ve ze tõ Érdi Gyü mölcs-
és Dísz nö vény ter mesz té si Ku ta tó Fej lesz tõ Kht. adja ki,
együtt mû köd ve az Új fe hér tói Gyü mölcs ter mesz té si Ku -
tató és Szak ta nács adó Kht.-val és a Fer tõ di Gyü mölcs ter -
mesz té si Ku ta tó-Fej lesz tõ In té zet Kht.-val;

e) a fa is ko la, il let ve a fa is ko lai le ra kat iga zo lá sát a ké -
re lem mel össz hang ban lévõ sza po rí tó anyag meg lé té rõl,
gyü mölcs faj, faj ta és alany sze rin ti bon tás ban;

f) a ta laj al kal mas sá gi és táp anyag-fel töl té si szak vé le -
mé nyét;

g) elõ ze tes költ ség ter vet;
h) az ügy fél nyi lat ko za tát
ha) a tá mo ga tás sal érin tett, már meg lé võ ül tet vény te le -

pí té sé nek idõ pont já ról,
hb) az 50 ha alat ti ül tet vény ese té ben ar ról, hogy egy

fel sõ fo kú ker té sze ti vég zett sé gû szak ta nács adó szol gál ta -
tá sa it igény be ve szi, il let ve 50 ha-t meg ha la dó ül tet vény
ese té ben ar ról, hogy egy fel sõ fo kú ker té sze ti vég zett sé gû
szak em bert fog lal koz tat a te le pí tés tõl kez dõ dõ en a be ru há -
zás be fe je zé sé ig;

i) az ül tet vé nyek ter ve zett ha tár vo na la i nak váz raj zát,
kül sõ tö rés pont ja i nak Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend -
szer ben leg alább 0,5 mé ter pon tos ság gal meg adott ko or di -
ná tá i nak fel tün te té sé vel;

j) az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott iga zo lá so -
kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat.

(3) Egy ügy fél egy tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban csak egy ké rel met nyújt hat be.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez -
dé sé nek c) pont ja sze rint rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el az
5. szá mú mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te
a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni.

(2) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § 
(7) be kez dés c) pont ja sze rin ti kép zé sen való rész vételrõl
 szóló iga zo lást.
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Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az ügy fél a te le pí té si, il let ve ki vá gá si kö te le zett sé gé -
nek nem vagy nem a te le pí té si en ge dély sze rint tett ele get,
úgy kö te les a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint vissza fi zet ni, és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga
meg szû nik.

(2) Ha az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés a), b) vagy e) pont já -
ban fog lalt kö te le zett sé gét meg sze gi, ak kor kö te les a már
fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és
az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(3) Ha az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés c) pont já ban fog lalt
kö te le zett sé gét meg sze gi, a tá mo ga tá si össze get 20%-kal
csök ken te ni kell, ki vé ve, ha az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ 2 hó nap ban nem volt
 képzés.

(4) Amennyi ben az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés d) pont já -
ban az elv árt ho zam ra vo nat ko zó kö te le zett ség tel je sí té sé -
tõl 20%-nál na gyobb mér ték ben el ma rad, ak kor kö te les
a tá mo ga tá si összeg 10%-át a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben a 4.  § (7) be kez dés e) pont ja sze rin ti el -
len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy az ügy fél a te le pí -
tést 75%-ot meg nem ha la dó mér ték ben vé gez te el, úgy
kö te les a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza fi zet ni, és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg -
szûnik.

(6) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt mun ka vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az
üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, úgy kö te les a
tá mo ga tá si össze gig – hi ány zó fog lal koz ta tot tan ként éven -
te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át, de mi ni mum 750 000 fo -
rin tot a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó 
sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(7) Amennyi ben az ül tet vény nem ter mõ idõ sza ká ban az 
ügy fél ápo lá si kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti, a hi á nyo kat
nem pó tol ja, úgy kö te les az el len õr zé si jegy zõ könyv ben
meg ha tá ro zott hi ány mér té ké nek meg fe le lõ tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

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 26. cik ké 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

1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Támogatásban részesíthetõ ültetvény fajok

Faj

Ma xi má lis faj la gos te le pí té si költ sé gek
(ezer Ft/ha)

Ki vá gan dó
ül tet vény mé re te
az új ül tet vény 

%-ában

Tõ szám
(db/ha)

Össze sen Ki vá gás Te le pí tés

alma 4800 1000 3800 min. 200% 1450–2000

alma 6200 1000 5200 min. 200% 2000 fe let ti

kör te 3100 – 3100 – 660–1650

kör te 4600 – 4600 – 1650 fe let ti

cse resz nye 2300 – 2300 – 410–1000

cse resz nye 2900 – 2900 – 1000 fe let ti

meggy 3100 1000 2100 min. 200% 410–800

meggy 3800 1000 2800 min. 200% 800 fe let ti

kaj szi 2300 – 2300 – 410–800

kaj szi 2900 – 2900 – 800 fe let ti



Faj

Ma xi má lis faj la gos te le pí té si költ sé gek
(ezer Ft/ha)

Ki vá gan dó
ül tet vény mé re te
az új ül tet vény 

%-ában

Tõ szám
(db/ha)

Össze sen Ki vá gás Te le pí tés

õszi ba rack 3100 800 2300 min. 200% 660 fe let ti

szil va 3200 1000 2200 min. 200% 410–800

szil va 3800 1000 2800 min. 200% 800 fe let ti

sza mó ca 1900 – 1900 – –

mál na 3300 – 3300 – 9000 fe let ti

sze der 2700 – 2700 min. 100% 2500 fe let ti

kösz mé te 3200 – 3200 min. 100% 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 2800 – 2800 min. 100% 4700 fe let ti

dió 1900 – 1900 – 200 fe let ti

mo gyo ró 1500 – 1500 min. 100% 410 fe let ti

man du la 1900 – 2100 min. 100% 410 fe let ti

bo dza 1500 – 1500 min. 200% 660 fe let ti

spár ga 1500 – 1500 – –

2. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Kötelezõ termesztésben tartási idõ

Faj
Kö te le zõ ter mesz tés ben tar tás

a be ru há zás be fe je zé sé tõl
(év)

Tõ szám
(db/ha)

Be ru há zás be fe je zé se
(év)

alma 10 1450–2000 4

alma 10 2000 fe let ti 4

kör te 12 660–1650 5

kör te 10 1650 fe let ti 5

cse resz nye 12 410–1000 5

cse resz nye 12 1000 fe let ti 5

meggy 12 410–800 5

meggy 12 800 fe let ti 5

kaj szi 10 410–800 5

kaj szi 10 800 fe let ti 5

õszi ba rack 10 660 fe let ti 4

szil va 12 410–800 5

szil va 12 800 fe let ti 5

sza mó ca 3 – 1

mál na 4 9000 fe let ti 2

sze der 4 2500 fe let ti 2

kösz mé te 5 5000 fe let ti 2

pi ros ri bisz ke 5 4700 fe let ti 2

dió 15 200 fe let ti 8

mo gyo ró 10 410 fe let ti 4

man du la 10 410 fe let ti 4

bo dza 8 660 fe let ti 2

spár ga 5 – 1
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3. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Elvárt hozam

Faj
Elv árt ho za mok a ter mõ re for du lás utá ni

3 év át la gá ban
(t/ha)

Tõ szám
(db/ha)

alma 30 1450–2000

alma 40 2000 fe let ti

kör te 25 660–1650

kör te 30 1650 fe let ti

cse resz nye 10 410–1000

cse resz nye 10 1000 fe let ti

meggy 12 410–800

meggy 12 800 fe let ti

kaj szi 15 410–800

kaj szi 15 800 fe let ti

õszi ba rack 20 660 fe let ti

szil va 25 410–800

szil va 25 800 fe let ti

sza mó ca 15 –

mál na 7 9000 fe let ti

sze der 12 2500 fe let ti

kösz mé te 10 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 10 4700 fe let ti

dió 3 200 fe let ti

mo gyo ró 2 410 fe let ti

man du la 3,5 410 fe let ti

bo dza 8 660 fe let ti

spár ga 5 –

4. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Legkisebb támogatható ültetvény-méret

Faj
Leg ki sebb tá mo gat ha tó ül tet vény-mé ret

(ha)
Tõ szám
(db/ha)

alma 5 1450–2000

alma 5 2000 fe let ti

kör te 5 660–1650

kör te 5 1650 fe let ti

cse resz nye 3 410–1000
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Faj
Leg ki sebb tá mo gat ha tó ül tet vény-mé ret

(ha)
Tõ szám
(db/ha)

cse resz nye 3 1000 fe let ti

meggy 5 410–800

meggy 5 800 fe let ti

kaj szi 3 410–800

kaj szi 3 800 fe let ti

õszi ba rack 3 660 fe let ti

szil va 3 410–800

szil va 3 800 fe let ti

sza mó ca 0,5 –

mál na 0,5 9000 fe let ti

sze der 0,5 2500 fe let ti

kösz mé te 0,5 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 2 4700 fe let ti

dió 3 200 fe let ti

mo gyo ró 1 410 fe let ti

man du la 2 410 fe let ti

bo dza 2 660 fe let ti

spár ga 0,5 –

5. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az ügy fél zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso port, TÉSZ tag ja

Csa tol ni kell a
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port, TÉSZ iga zo lá sát
ar ról, hogy az ügy fél a cso port
tag ja

10

A fagy- és jég kárt szen ve dett
ül tet vé nyek új ra te le pí té se,
pót lá sa (leg fel jebb a ké re lem
 benyújtását meg elõ zõ év ben
ke let ke zett ká rok ese té ben)

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal iga zo lá sa

5

Ön tö zés meg ol dott, vagy
leg ké sõbb a be ru há zás
befejezé séig ter ve zi meg ol da ni

Nyi lat ko zat 15

Ha meg ol dott az áru vá ké szí tés 
az elv árt ho zam nak meg fe le lõ
ka pa ci tás sal

Nyi lat ko zat, el len õr zés 5

Össze sen: max. 35
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má nak szint en tar tá sa
(leg alább 1 fõ)

8

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má hoz ké pest a
fog lal koz ta tot tak szá má nak
bõ ví té se a fej lesz tés  hatására

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge/új
mun ka he lyek szá ma

0–25 000 000 Ft/új mun ka hely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
mun ka hely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
mun ka hely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
mun ka hely

10

100 000 001–125 000 000
Ft/új mun ka hely

8

125 000 001–150 000 000
Ft/új mun ka hely

6

150 000 001–175 000 000
Ft/új mun ka hely

4

175 000 001 Ft/új mun ka hely
fe lett

2

Az ügy fél részt vesz az
 agrár-környezetgazdálkodási
prog ram ban

7

A meg va ló sí tás he lye

Hát rá nyos hely ze tû tér ség ben
van

6

Össze sen: max. 37

PÉNZÜGYI TERV

A vál lal ko zás pénz ügyi
ter vé nek ko he ren ci á ja

Sa ját tõke vál to zá sa a
be ru há zás idõ tar ta ma alatt

1

Sa ját tõke vál to zá sa a
mû köd te té si idõ szak alatt

2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak össze ve té se
re fe ren ciaada tok kal:

Ter me lé si ér ték ará nyos
jö ve del me zõ ség

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Lik vi di tás 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ össze ve té se
a mû köd te tés alatt:

Ter me lé si ér ték ará nyos
jö ve del me zõ ség

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv
üzemeltetési- hatékonysági
vizs gá la ta

Amennyi ben az üzem ál tal az
1 hek tár ra ve tí tett
me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok
nél kül  számított
me zõ gaz da sá gi ár be vé tel az
ak ti vá lást kö ve tõ elsõ le zárt
gaz da sá gi év ben 30%-ot
meg ha la dó an ma rad el az
ak ti vá lást kö ve tõ elsõ
gaz da sá gi évre vál lalt 1
hek tár ra jutó  árbevételtõl,
ak kor a 30%-ot meg ha la dó
csök ke né sén túl
szá za lék pon ton ként a
tá mo ga tá si összeg 5%-át kell a
tá mo ga tá si összeg nek
vissza fi zet ni

5

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély

A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vagy Or szá gos
Ci gány Ön kor mány zat
nyi lat ko za ta ar ról, hogy
tá mo gat ja a be ru há zást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa A fog lal koz ta tot tak szá má nak
több mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
ke ve sebb, mint 20%-a nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû
fog lal koz ta tá sa

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes
 személy

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az ügy fél csök kent
munka képességû

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 28

Mind össze sen: max. 100
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