
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

151/2007. (XII. 18.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

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.  § (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 kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak ta nács adá si szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tá si
összeg meg ál la pí tá sa egy nap tá ri év ben az 5.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ügy fe len ként a 2. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ ha tár ér té kek figye lembe véte lével tör té nik.
A 2. szá mú mel lék let sze rin ti gaz da ság mé ret és er dõ te rü let 
meg ha tá ro zá sa kor – a 2008. ja nu ár 1. után be nyúj tott tá -
mo ga tá si ké rel mek ese té ben – a mé ret ka te gó ria ha tá rok
közé esõ ér té kek ese té ben a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lyai
ér vé nye sek. Ker té sze ti ter me lõ ese tén csak ker té sze ti te vé -
keny sé ge alap ján szá mí tott eu ró pai mér ték egy ség
(a továb biak ban: EUME) ve he tõ figye lembe.”

(2) Az R. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az ÚMVP 1.4.1. A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé -
lig ön el lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa in téz ke dés ke re té ben
ha tá lyos tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõ me zõ gaz da sá -
gi ter me lõk a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel sõ
tá mo ga tá si összeg ha tá rok két sze re sé vel egyen lõ, de leg -
fel jebb 300 000 fo rint össze gû tá mo ga tás ban részesül -
hetnek.”

2.  §

Az R. 5.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
(Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re ak kor jo go sult, ha)
„e) még nem vett igény be e ren de let alap ján tá mo ga tást,

vagy e ren de let alap ján egy al ka lom mal igény be vett tá mo -
ga tást, de a be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá si idõ -
sza ká nak utol só nap ját köve tõen gaz dál ko dá si körülmé -
nyeiben – a 4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak leg alább
egyi ké nek meg fele lõen – je len tõs vál to zás kö vet ke zett be.”

3.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(9) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dés e) pont ja alap ján
nyújt be tá mo ga tá si ké rel met, ak kor ah hoz csa tol nia kell a
4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak leg alább egyi ke sze rin ti
je len tõs vál to zás be kö vet ke zé sé rõl  szóló nyi lat ko za tát.

(10) A 2007. évi szol gál ta tá si szer zõ dés tel je sí té si ha tár -
ide jét az ügy fél és a TSzK kö zös meg egye zés sel mó do sít -
hat ja leg ké sõbb 2008. már ci us 31-i idõ pont ra. Amennyi -
ben a tel je sí tés ha tár ide je 2008. évi idõ pont ra mó do sul, az
ügy fél és a TSzK kö zött 2008. év ben lét re jö võ szer zõ dés
csak a 2007. év ben kö tött szer zõ dés ben sze rep lõ teljesítési
határidõt köve tõen léphet hatályba.”

4.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki
ren del ke zik az MVH ál tal ki bo csá tott, a szak ta nács adá si
szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá si ké -
rel met jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro za tá val. Tárgy évi tá -
mo ga tá si ha tá ro zat tal oda ítélt tá mo ga tá si összeg re leg ké -
sõbb a kö vet ke zõ év elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ -
sza ká ban nyújt ha tó be ki fi ze té si ké re lem. E ren del ke zés tõl 
el té rõ en a 2007. év ben kö tött, és a ren de let 6.  § (10) be kez -
dé se sze rint mó do sí tott szer zõ dé sek ese té ben a ki fi ze té si
ké rel mek 2008. áp ri lis 1–30. kö zött is össze gyûjt he tõ ek,
és az azt kö ve tõ 15 na pos ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si
idõ szak ban is be nyújt ha tó ak a TSzK ál tal.”

(2) Az R. 8.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a
(2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül be nyújt ja az MVH ré szé re.”

5.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 4. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
hatályát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 151/2007. (XII. 18.) FVM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek I. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Szer zõ dõ fe lek

Meg ren de lõ neve: ..............................................................................................................................................................

Ter mé sze tes sze mély ese tén any ja neve: ......................................... szül. év: ............... hely: ....................................

Szék hely/lak hely ir.sz.: .................................... hely ség: ............................... me gye: ................................................

 utca: ...................................................................................................................... ház szám: ......................................

Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe (ha a fen ti tõl el tér) ir.sz.: .............. hely ség: ........................................................................................

 me gye: ........................................................................... utca: ...................................................... ház szám: ...........

Re giszt rá ci ós szá ma a 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint: ....................................................................................

Gaz da ság mé re te (me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ker té sze ti ter me lõ ese té ben): ...................................................... EUME

Er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: ............................ ha

Tárgy év ben in du ló vál lal ko zás (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be): igen  nem 

Cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány vagy õs ter me lõi iga zol vány száma: .....................................................................

Adó szá ma: ..................................................................... Adó azo no sí tó jele: ................................................................

Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................

Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................

Meg ren de lõ a szol gál ta tást: er dõ gaz dál ko dó ként , me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként , ker té sze ti ter me lõ ként 

 ve szi igény be (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be – csak egy le he tõ ség je löl he tõ meg!)

Gaz dál ko dá si for ma (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):

 õs ter me lõ , egyé ni vál lal ko zó , csa lá di gaz da ság , tár sas vál lal ko zás , ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv , 

 egyéb költ ség ve té si szerv , tár sas ön szer ve zõ dés 

Szol gál ta tó TSzK neve: .....................................................................................................................................................

TSzK akk re di tá ci ós szá ma: ...............................................................................................................................................

Címe, ir.sz.: .................................. hely ség: ................................................... me gye: ................................................

 utca: ........................................................................... ház szám: .................................................................................

Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................

Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................

A szer zõ dés tel je sí té se so rán al kal ma zott re zsi óra díj össze ge (Ft/óra): .........................................................................”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek III. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„III. A meg ren de lõ a II. pont sze rin ti szol gál ta tá so kért a szol gál ta tó nak szám la el le né ben tar to zik fi zet ni ................. Ft
+ áfa dí jat a szol gál ta tás ra vo nat ko zó szám la sze rin ti idõ pon tig.”
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2. számú melléklet
a 151/2007. (XII. 18.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet 
az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

Az ügy fél gaz dál ko dás kö rül mé nye i nek a tá mo ga tás
má sod szo ri igény be vé te lé re jo go sí tó változásai

A gaz da ság ter me lé si szer ke ze té nek vál to zá sa az e ren -
de let alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá si
idõ sza ká nak utol só nap ját köve tõen, az alábbiak szerint:

a) Nö vény ter mesz té si és ker té sze ti ága zat ese tén olyan
– az aláb bi ka te gó ri ák ba so rolt – nö vény faj ter mesz té sé be
kezd leg alább a meg je lölt nagy sá gú te rü le ten, amely ka te -
gó ri á ban sze rep lõ nö vény fa jok egyi két sem termesztette a
megelõzõ 4 év során:

1. ka te gó ria: Gyü mölcs ül tet vé nyek (0,5 ha)

190 Alma
191 Kör te/birs
192 Õszi ba rack
193 Sár ga ba rack
194 Cse resz nye/meggy
195 Szil va
196 Nas po lya
197 Dió
198 Mo gyo ró
199 Man du la
200 Sze líd gesz te nye
201 Ve gyes gyü möl csös
203 Egyéb gyü mölcs ül tet vény

2. ka te gó ria: Szõ lõ ül tet vé nyek (0,5 ha)

202 Szõ lõ ül tet vé nyek

3. ka te gó ria: Szán tó és gyep (3 ha)

  1 Búza és két sze res és egyéb búza
  2 Du rum bú za
  3 Rozs
  4 Árpa
  5 Zab
  6 Ku ko ri ca
  7 Rizs
  8 Tri ti ká le
  9 Po hán ka
 10 Mo har
 11 Szu dá ni fû
 12 Cu kor ci rok
 13 Sep rû ci rok
 14 Sze mes ci rok
 15 In di án rizs
 16 Kö les
 17 Fény mag
 18 Szá raz bor só

 19 Ló bab
 20 Disz nó bab
 21 Ho mo ki bab
 22 Édes csil lag fürt (mag)
 23 Len cse HUV06
 24 Ta kar mány bük köny
 25 Csi cse ri bor só
 26 Szeg le tes led nek
 27 Bur go nya
 28 Csi csó ka
116 Szu dá ni ci rok fû
117 Si ló ci rok
118 Lu cer na
119 Kom lós lu cer na
120 Sár ke rep lu cer na
121 Tar ka vi rá gú lu cer na
122 Vö rös he re
123 Bí bor he re
124 Fe hér he re
125 Korcs he re
126 Per zsa he re
127 Ale xand ri ai here
128 Som kó ró
129 Ta kar mány bal ta cim
130 Szar vas ke rep
131 Nyúl sza pu ka
132 Szer ad el la
133 Ta kar mány bor só
134 Me zei bor só
135 Ré pa rep ce
136 Ti fon
137 Ta kar mány ká posz ta
138 Tar ló ré pa
139 Ta kar mány ré pa
140 Csi csó ka
141 Mu rok ré pa
142 Tar ka ko ro na fürt
143 Gö rög szé na
144 Fe hér vi rá gú som kó ró
145 Ta kar mány re tek
146 Méz on tó fû
147 Ta kar mány fü vek
148 Keszt he lyi ke ve rék (rozs és ká posz ta rep ce)
149 Ro zsos szö szös bük köny
150 Õszi bú zás pan non bük köny
151 Le gány-fé le ke ve rék (pan non- vagy szö szös bük -

köny, rozs, búza, árpa vagy bí bor he re keverék)
207 Ál lan dó le ge lõ (le gel te tett)
208 Ál lan dó le ge lõ (ka szált)
209 Egyéb gyep (le gel te tett)
210 Egyéb gyep (ka szált)

4. ka te gó ria: Ipa ri és ener gia nö vé nyek (3 ha)

29 Cu kor ré pa
30 Do hány- Bur ley
31 Do hány- Vir gi nia
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32 Kom ló
33 Szó ja bab
34 Ká posz ta rep ce
35 Ré pa rep ce
36 Sze zám mag
37 Olaj len mag
38 Föl di mo gyo ró
39 Sáf rány mag
40 Mus tár mag
41 Ri ci nus mag
42 Mák
43 Olaj re tek mag
44 Olaj tök mag
45 Né ger mag
46 Vad rep ce mag
47 Gom bor ka mag
49 Nap ra for gó mag
48 Ci kó ria gyö kér
50 Rost cél ra ter mesz tett ken der
51 Ener gia Búza
52 Ener gia Ku ko ri ca
53 Ener gia Tri ti ká le
54 Ener gia Õszi ká posz ta rep ce
55 Ener gia Nap ra for gó
56 Ener gia fû
57 Kü lön jog sza bály alap ján er dõ nek nem mi nõ sü lõ rö vid

vá gás for du ló val ke zelt fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény
58 Ener gia Ken der
59 Ener gia Ci rok fé lék
60 Ener gia Bur go nya
61 Ener gia Csi csó ka
62 Ener gia Vízi nád
63 Ener gia Mis cant hus
64 Ener gia Cu kor ré pa

5. ka te gó ria: Fa is ko lai és egyéb ter mé kek (0,5 ha)

204 Gyü mölcs fa is ko la
205 Szõ lõ olt vány-is ko la
206 Dísz nö vény- és er dé sze ti fa is ko la

6. ka te gó ria: Zöld ség nö vé nyek, gyü möl csök (0, 05 ha)

65 Kar fi ol
66 Brok ko li
67 Bim bós kel
68 Fe jes ká posz ta
69 Kel ká posz ta
70 Ka ra lá bé
71 Kí nai kel
72 Zel ler
73 Pó ré hagy ma
74 Fe jes sa lá ta
75 En dí via
76 Sós ka
77 Spe nót
78 Spár ga

 79 Ar ti csó ka
 80 Pet re zse lyem
 81 Re bar ba ra
 82 Édes kö mény
 83 Ga lamb begy sa lá ta
 84 Spa nyol Ar ti csó ka
 85 Zsá zsa
 86 Pa ra di csom
 87 Ubor ka
 88 To jás gyü mölcs
 89 Tök (ki vé ve olaj tök mag)
 90 Cuk ki ni
 91 Pap ri ka
 92 Sár ga ré pa
 93 Fok hagy ma
 94 Vö rös hagy ma
 95 Li la hagy ma
 96 Cék la
 97 Fe ke te gyö kér
 98 Me té lõ hagy ma
 99 Re tek
100 Tor ma
101 Zöld bor só
102 Cu kor bor só
103 Fu tó bab
104 Szá raz bab
105 Zöld bab
106 Pat to gat ni  való ku ko ri ca
107 Cse me ge ku ko ri ca
108 Dinnye
109 Föl di eper (sza mó ca)
110 Ri biz li
111 Mál na
112 Pisz ke
113 Sze der
114 Yos ta (rikö)
115 Ter mesz tett bo dza

7. ka te gó ria: Fó li ás és üveg há zi nö vé nyek (0,05 ha)

187 Fó li ás és üveg há zi nö vé nyek

8. ka te gó ria: Aro más, gyógy-, fû szer nö vé nyek (0,05 ha)

161 Fû szer pap ri ka
162 An gyal gyö kér
163 Ka mil la
164 Édes kö mény
165 Di gi ta lis
166 Tár nics
167 Izsóp
168 Jáz min
169 Le ven du la
170 Ma jo ran na
171 Men ta
172 Me téng
173 Psyl li um
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174 Sáf rány
175 Kö röm vi rág
176 Macs ka gyö kér fû
177 Tár kony
178 Kony ha kö mény
179 Cit rom fû
180 Ba zsa li kom
181 Roz ma ring
182 Les tyán
183 Szö szös ökör fark kó ró
184 Anya rozs
185 Ka por
186 Egyéb aro más és fû szer nö vé nyek

9. ka te gó ria: Ve tõ mag vak (ve tõ mag cél já ból tör té nõ
ter mesz tés) 0,5 ha

212 Ken der (ve tõ mag cél ra)
213 Rost len (ve tõ mag cél ra)
214 Eb tip pan (ve tõ mag cél ra)
215 Óri ás tip pan (ve tõ mag cél ra)
216 Fe hér tip pan (ve tõ mag cél ra)
217 Cér na tip pan (ve tõ mag cél ra)
218 Fran cia per je (ve tõ mag cél ra)
219 Cso mós ebír (ve tõ mag cél ra)
220 Nád ké pû csen kesz (ve tõ mag cél ra)
221 Juh csen kesz (ve tõ mag cél ra)
222 Réti csen kesz (ve tõ mag cél ra)
223 Vö rös csen kesz (ve tõ mag cél ra)
224 Csen kesz per je (ve tõ mag cél ra)
225 Olasz per je (ve tõ mag cél ra)
226 An gol per je (ve tõ mag cél ra)
227 Hib rid per je (ve tõ mag cél ra)
228 Gu mós ko mó csin (ve tõ mag cél ra)
229 Réti ko mó csin (ve tõ mag cél ra)
230 Li ge ti per je (ve tõ mag cél ra)
231 Réti per je (ve tõ mag cél ra)
232 Mo csá ri per je (ve tõ mag cél ra
233 So vány per je (ve tõ mag cél ra)
234 Ko ro nás bal ta vi rág (ve tõ mag cél ra)
235 Kom lós lu cer na (ve tõ mag cél ra)
236 Ta kar mány lu cer na (ve tõ mag cél ra)
237 Ta kar mány bal ta cím (ve tõ mag cél ra)
238 Ale xand ri ai here (ve tõ mag cél ra)
239 Korcs v. svéd he re (ve tõ mag cél ra)
240 Bí bor he re (ve tõ mag cél ra)
241 Vö rös here (ve tõ mag cél ra)
242 Fe hér here (ve tõ mag cél ra
243 Lódi ló he re (ve tõ mag cél ra)
244 Fo nák ló he re (ve tõ mag cél ra)
245 Szö szös bük köny (ve tõ mag cél ra)

10. ka te gó ria: Vi rá gok és dísz nö vé nyek

188 Vi rá gok és dísz nö vé nyek (ki vé ve ker té sze tek)

b) ál lat te nyész té si ága zat ese tén, – a tárgy évet meg -
elõzõ 4 év so rán az ügy fél ál tal nem te nyész tett vagy tar -
tott – új ha szon ál lat faj te nyész té sé nek, tar tá sá nak elindí -
tása, leg alább 5 ál lat egy ség nek megfelelõ méretben,

c) az er dé sze ti ha tó ság ál tal az ügy fél új er dõ gaz dál ko -
dó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vétele esetén.”
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