
A Kormány
80/2008. (IV. 4.) Korm.

rendelete

az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az elektronikus

kérelembenyújtás alkalmazásáról

A Kor mány 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 81.  § (1) be kez dés f) pont já ban és 81.  §
(2) be kez dé sé ben, az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló
1997. évi CXIV. tör vény 11.  § b) pont já ban, va la mint a
kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995.
évi LIII. tör vény 36.  § és 110.  § (7) be kez dés f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár -
va – az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya az aláb bi jog cí mek sze rin ti in téz -
ke dé sek ese tén be nyújt ha tó ké rel mek re ter jed ki:

a) egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás,

b) egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ki -
egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás,



c) ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás,
d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 

fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé nek tá -
mo ga tá sa,

e) Ked ve zõt len Adott sá gú Te rü le te ken tör té nõ gaz dál -
ko dás hoz nyúj tan dó kom pen zá ci ós tá mo ga tás,

f) Na tu ra 2000 gyep te rü le te ken tör té nõ gaz dál ko dás -
hoz nyúj tan dó kom pen zá ci ós tá mo ga tás,

g) rö vid vá gás for du ló jú fás szá rú ener gia ül tet vé nyek
te le pí té sé nek tá mo ga tá sa,

h) éve lõ, lágy szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té sé nek
tá mo ga tá sa,

i) ener gia nö vé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa,
j) szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga tá sa.

(2) A ren de let ha tá lya ki ter jed mind azon in téz ke dé sek -
re, ame lyek ben való rész vé tel re vo nat ko zó ké rel mét az
ügy fél – a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – elekt ro -
ni kus ûr la pon is be nyújt hat ja.

2.  §

(1) Az ügy fél az 1.  § sze rin ti ese tek ben a ké rel mé nek be -
nyúj tá sát, és az eh hez kap cso ló dó kö te le zõ, va la mint mo -
ni tor ing célú adat szol gál ta tá so kat elekt ro ni kus úton, ügy -
fél ka pus azo no sí tás sal is el vé gez he ti.

(2) A ké re lem az (1) be kez dés sze rin ti eset ben ügy fél ka -
pus azo no sí tás sal a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi -
va tal (a továb biak ban: MVH) e-ke re lem.mvh.gov.hu in -
ter ne tes hon lap ján ta lál ha tó elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ
szol gál ta tás se gít sé gé vel hoz ha tó lét re, ami a
www.mvh.gov.hu, vagy a www.ma gya ror szag.hu in ter ne -
tes por tá lon ke resz tül ér he tõ el.

(3) Az (1) be kez dés sze rint be nyúj tás ra ke rü lõ ké re lem,
il let ve adat szol gál ta tás MVH ál ta li fo ga dá sá nak té nyét a
köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer ben az ügy fél
tár he lyé re tör tént fel töl tés je len ti, be ér ke zé sé nek idõ pont -
ját pe dig az ide ig le nes tár he lyé re ka pott au to ma ti kus ér te -
sí tés iga zol ja.

(4) Amennyi ben az elekt ro ni kus be nyúj tás so rán az
ügy fél he lyett a kép vi se lõ je jár el, a kép vi se lõ sa ját ügy -
fél ka pu ját hasz nál ja az elekt ro ni kus be ad vány be nyúj tá -
sá ra. A ké re lem elekt ro ni kus to váb bí tá sát meg elõ zõ en a
kép vi se lõ nek az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben re -
giszt rál tat nia kell ma gát és az el já rá sá ra vo nat ko zó meg -
ha tal ma zást az MVH ré szé re be kell nyúj ta nia. A kép vi -
se lõt az el já rás ra olyan ok irat ban kell meg ha tal maz ni,
hogy a meg ha tal ma zás ból ki tûn jön az ügy fél és a kép vi -
se lõ neve, re giszt rá ci ós szá ma, va la mint azon jog cí mek, 
ame lyek ese té ben az ügy fél a kép vi se lõ jén ke resz tül
 jár el.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a meg -
ha tal ma zást a ké re lem be nyúj tást meg elõ zõ en leg alább

ti zen öt nap pal kell be nyúj ta ni a ké rel me zõ la kó he lye
vagy szék he lye sze rint ille té kes MVH te rü le ti ki ren delt -
ség re.

(6) Amennyi ben az ügy fél a ké rel met nem ügy fél kap un
ke resz tül nyújt ja be, a ké rel met az MVH
 e-kerelem.mvh.gov.hu in ter ne tes hon lap ján köz zé tett, a
www.mvh.gov.hu in ter ne tes por tá lon ke resz tül is el ér he tõ
elekt ro ni kus szol gál ta tás hasz ná la tá val ki nyom tat va, vagy 
a nyi lat ko za ta alap ján ka pott meg sze mé lye sí tett ké re lem -
cso mag ki töl té sé vel pa pír ala pon, pos tai úton, a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül alá ír va kell be -
nyúj ta ni az MVH-hoz.

3.  §

Az MVH az ügy fél ré szé re az elekt ro ni kus szol gál ta tás
hasz ná la tá hoz a szak mai se gít sé get, il let ve a tech ni kai fel -
té te le ket a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lal és a
Ma gyar Ag rár ka ma rá val kö tött meg ál la po dás alap ján is
biz to sít hat ja té rí tés men tes szol gál ta tás ként, a fa lu gaz dász
há ló zat, il let ve a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal mû köd te tett
ügy fél szol gá la ti há ló zat út ján.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

(2) A (3), (4) és (7) be kez dés 2008. má jus 1-jén lép nek
ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mezõ -
gazdasági és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 256/2007.
(X. 4.) Korm. ren de let 5.  §-a az aláb bi (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A Kor mány a bir tok össze vo ná si célú ter mõ föld vá -
sár lás, il let ve a vad gaz dál ko dá si te vé keny sé gek nem ze ti
ha tás kör ben nyúj tott tá mo ga tá sa te kin te té ben me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ként a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH)
te rü le ti szer vét je lö li ki.

(5) A Kor mány a jog sza bály ban meg ha tá ro zott nem ze ti
ha tás kör be tar to zó, pá lyá zat út ján igény be ve he tõ me zõ -
gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si jog cí mek
ese tén me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ként az MgSzH-t – a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – je lö li ki.

(6) A Kor mány me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv ként a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
nem ze ti ha tás kör be tar to zó, pá lyá zat út ján igény be ve -
he tõ
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a) kö zös sé gi ag rár mar ke ting te vé keny ség hez kap cso -
ló dó tá mo ga tá si jog cí mek ese tén az Ag rár mar ke ting Cent -
ru mot,

b) a mi nisz ter re ru há zott szak kép zé si, va la mint a mi -
nisz ter ál tal irá nyí tott ál la mi lag tá mo ga tott szak ta nács adá -
si fel ada tok hoz kap cso ló dó tá mo ga tá si jog cí mek ese tén a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Vi dék -
fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té ze tet

je lö li ki.”

(4) A Kor mány az ag rár gaz da ság és ag rár-vi dék fej lesz -
té si szak te rü le te ken a szak ér tõk és szak ta nács adók te vé -
keny sé gét en ge dé lye zõ szerv ként a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Vi dék fej lesz té si, Kép zé si
és Szak ta nács adá si In té ze tet je lö li ki.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a le ve gõ
vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról  szóló
21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let:

a) 25.  § (4) be kez dé sé nek 4. mon da ta, 25.  § (4) be kez -
dé sé ben az „e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl ér vé nyes ki bo -
csá tá si ha tár ér té ket meg ha la dó” szö veg rész,

b) 26.  § (4) és (5) be kez dé se,

c) 28.  § (2) be kez dé sé nek 3. mon da ta, 28.  § (2) be kez -
dé sé ben a „mé ré sek kel” szö veg rész, a „ha tár ér ték fe let ti
ki bo csá tá sát” szö veg rész, a „mé ré sek azt iga zol ják, hogy”
szö veg rész, és 28.  § (3) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti; va la mint

d) 8.  § (7) be kez dé sé ben a „tar tá sa ese tén” szö veg rész
he lyé be a „tar tá sa ese tén, a 28.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott eset ben” szö veg, 25.  § (4) be kez dé sé ben „Az
(1) be kez dés sze rin ti” szö veg rész he lyé be „A” szö veg,
28.  § (2) be kez dé sé ben a „pont for rás” szö veg rész he lyé be
a „for rás” szö veg, a „ki bo csá tá si ha tár ér té kek” szö veg rész
he lyé be a „le ve gõ vé del mi kö ve tel mé nyek” szö veg, a
„szün tes se meg” szö veg rész he lyé be „ , il let ve ta kar mány-
és ter mény szá rí tó ese tén in téz ke dé si terv alap ján há rom
éven be lül a le ve gõ vé del mi kö ve tel mé nyek nek te gyen ele -
get” szö veg, va la mint az „év után” szö veg rész he lyé be
„ , il let ve há rom év után” szö veg lép.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a fo lya -
mat ban lévõ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá ról és mû kö -
dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
42/B.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(8) E ren de let 4.  § (3)–(7) be kez dé se 2008. má jus 2-án
ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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