
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 44/2009. (VI. 16.) közleménye az agrár-
környezetgazdálkodási támogatás során a fiatal gazdálkodóknak járó többletpontokról 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 33. § (6) 
bekezdése alapján a fiatal gazdálkodónak járó többletpont az EMVA társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 
rendelet 3. § 30. pontja szerinti termelőnek adható.  

 

I. Fiatal mezőgazdasági termelő fogalma 

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes 
személy, 

a) akinek részére a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § alapján e minőségéről az IH 
határozatot hoz; 

b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 
alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító 
határozattal rendelkezik. 

Fentiek alapján a korábban (pl. AVOP kapcsán), vagyis nem a 23/2007. (IV. 17.) FVM 
rendelet, vagy a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján megszerzett fiatal mezőgazdasági 
termelői minősítés, illetve határozat nem jogosít fel a többletpont megszerzésére. 

  

II. Fiatal mezőgazdasági termelői minősítés megszerzése 

Amennyiben a kérelmező megfelel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (2) bekezdésében 
foglalt előírásoknak, a 28/A. §-ban foglaltak szerint lehetősége van a fiatal mezőgazdasági termelői 
minősítést kérelmezni. Az igénylés módjáról további információkat az FVM honlapján, az alábbi 
linken talál. 

„Tudnivalók a Fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzéséről” 

Fontos, hogy fiatal mezőgazdasági termelői minősítésről szóló határozatnak, illetve a 
67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet szerinti támogatási határozatnak a 61/2009. (V.14.) FVM 
rendelet szerinti agrár-környezetgazdálkodási intézkedés támogatási kérelmének benyújtási 
időszakának utolsó napjától - vagyis 2009. június 30-tól - érvényesnek kell lennie. 

Amennyiben az Irányító Hatóság határozatot hoz a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelői 
minőségéről, az a kérelembenyújtás időpontjától (azaz a minősítés iránti kérelem postára adásának 
dátumától) az ügyfél 40. életévének betöltéséig, de legkésőbb az azt követő év december 31. napjáig 
érvényes. Ez azt jelenti, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő minősítést igénylő kérelmet az agrár-
környezetgazdálkodási támogatási kérelem postára adása előtt, de legkésőbb június 30-ig kell 
benyújtani az FVM-hez. 

  

III. Fiatal mezőgazdasági termelői minősítés igazolása 

A 61/2009. (V.14.) FVM rendelet szerinti agrár-környezetgazdálkodási intézkedés támogatási 
kérelmének benyújtásakor az elektronikus kérelembenyújtási felületen kell jelezni, hogy a kérelmező 
igénybe kívánja venni a fiatal mezőgazdasági termelői minősítés után járó többletpontot. A 
kérelemhez azonban nem kell mellékelni az erről szóló határozatot, tekintettel arra, hogy azok 
adatbázisát, akik fiatal mezőgazdasági termelő minősítést igényeltek az Irányító Hatóságtól, a 
támogatási kérelem beadási időszakának lezárultát követően az FVM ellenőrzés céljából átadja az 



MVH-nak. Továbbá azon fiatal mezőgazdasági termelőnek, aki a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 
alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító 
határozattal rendelkezik, szintén nem kell igazolnia külön a határozat beküldésével a többletpontra 
való jogosultságot, lévén ez az információ az MVH adatbázisában megtalálható. 

  

IV. Egyéb 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 4.§ (2) 
bekezdése kimondja, hogy az ügyfél az e rendelet szerinti támogatást nem veheti igénybe, ha e 
rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár vagy agrár-
vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz. Ez alól kivételt képez a 
61/2009. (V.14.) FVM rendelet szerinti agrár-környezetgazdálkodási támogatás, mivel itt a 
kötelezettségvállalási időszak csak 2009. szeptember 1-től indul. Mivel a 67/2007. (VII. 26.) FVM 
rendelet jelenlegi módosítási terve szerint a fiatal mezőgazdasági termelői támogatás benyújtására a 
2009. augusztus 1. és 31. között lesz lehetőség, az agrár-környezetgazdálkodási támogatás 
kötelezettségvállalási időszaka pedig csak ezután indul, nem lesz kizáró ok az AKG támogatási 
kérelem benyújtása a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás igénybevételekor.  

 


