
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 67/2008. (XII. 16.) közleménye a pelletáló 
gépsorok 136/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján való támogathatóságáról 

A 136/2008. FVM rendeletben engedélyezett eszközbeszerzésekhez kapcsolódóan, a vidéki 
jogosult települések jellegzetességeit, a mezőgazdasági és egyéb tevékenységek mellék-
termékeinek fenntartható hasznosításának szempontjait áttekintve, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a pelletáló gépsorok támogathatóságát a követ-
kezők szerint szabályozza. 
  
A 136/2008. FVM rendelet keretében tárgyban beadandó kérelem a rendelet egyéb 
feltételeinek való megfelelés mellett az alábbi különös feltételeknek való megfelelés esetén 
támogatható:  
1. Ügyfél: 

• A kérelmet benyújtó és az üzemeltetési kötelezettséget vállaló ügyfél megfelel a 2004. 
évi XXXIV. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek: 
"(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 
amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg." 

• Az ügyfél nem lehet a 26/2007. FVM rendeletben meghatározott támogatásra jogosult 
ügyfél: 
"4. § Támogatás igénybevételére jogosult 
a) a mezőgazdasági termelő, ha a gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: 
TEÁOR) szerinti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. növénytermelési, állattenyésztési, vegyes 
gazdálkodási, valamint mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez, 
b) a TÉSZ, 
c) a termelői csoport 
[az a)-c) pontok a továbbiakban együtt: ügyfél]." 

2.  Feldolgozott termék, melléktermék: A kérelem keretében beszerzendő gépsor nem 
szolgálhatja az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott (Annex I.) termékek feldolgozását, 
beleértve például: 
"12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és 
gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány" 
  
3. Üzemeltetés: Az ügyfél vállalja a 23/2007. FVM rendeletben előírt feltételek teljesítését, 
különös tekintettel a rendelet 23.§-ban meghatározott, üzemeltetésre vonatkozó feltételekre: 
"23. § (1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell: ... 
b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, 
megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétől szá-
mított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások 
betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);" 
 


