
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

81/2007. (VIII. 3.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati 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:

1.  §

(1) 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. 13.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának 11. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la -
pí tó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:)

„11. me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: 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 továb biak -
ban: TEÁOR) 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. és 01.5. sze rin ti
 tevékenységek;”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ 23–31. pon tok kal egé szül ki:
(E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la -

pí tó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:)
„23. nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás: olyan be ru há zás,

amely hez nyúj tan dó tá mo ga tás ra – a tá mo ga tás rész le tes
fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ki fe je zett ren del ke zé se
sze rint – az 1698/2005/EK taná csi ren de let 88. cik ké nek
(1) be kez dé se ér tel mé ben al kal maz ni kell az ál la mi tá mo -
ga tá sok ra az EK szer zõ dés 87–89. cik ké ben fog lalt vagy
azok alap ján meg al ko tott men tes sé gi sza bá lyo kat;

24. kis- és kö zép vál lal ko zás: a kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV.
tör vény sze rin ti vál lal ko zás;

25. nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; en nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom bi -
nált ál ló esz kö ze i re vo nat koz nak. An nak meg ál la pí tá sa kor, 
hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan-e, a
tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la to kat, va la -
mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye lembe ven -
ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don vi szo nyok tól
füg get le nül kell ér té kel ni. Az eu ró ra való át szá mí tás ra a
tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes árak és
 árfolyam, il let ve azon nagy be ru há zá si pro jek tek ese té ben,
ame lyek nek az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal 
kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let alap ján egye di be -
je len té se szük sé ges, a be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes
árak és ár fo lyam al kal ma zan dó;

26. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, 
amely nek sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán nem éri el a jegy -
zett tõke fe lét a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló
utol só be szá mo ló ban, és ezen vesz te ség több mint egy ne -
gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ szak alatt ke let -
ke zett;

27. tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a
 jelenértéken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa,
szá za lé kos for má ban ki fe jez ve;

28. szin ten tar tást szol gá ló esz köz: azon esz köz, amely
az ügy fél ál tal már hasz nált tár gyi esz közt, im ma te ri á lis
 jószágot vált ja ki anél kül, hogy a ki vál tás az elõ ál lí tott ter -
mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, il let ve a szol gál ta -
tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nyez né;

29. be ru há zás be fe je zé se: a be ru há zás sal meg va ló sí tott 
lé te sít mény üzem be he lye zé sé nek idõ pont ja;

30. fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze -
mély, aki e mi nõ sé gé rõl a 28/A.  § alap ján iga zo lást sze rez,
to váb bá aki az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007.
(VII. 26.) FVM ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült;

31. ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó
 vidékfejlesztési tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le -
tek mó do sí tá sá ról, 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 te rü let.”
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2.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben kü lön jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik, a tá mo ga tá si ké rel met, a ki fi ze té si ké rel met, va -
la mint azok mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké rel met (a továb biak -
ban együtt: ké re lem) pos tai úton kell be nyúj ta ni az MVH
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon az ügy fél lak he -
lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren -
delt ség hez.”

3.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ d) és e) pon tok kal egé szül ki:
[Tá mo ga tá si ké rel met az a jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség

nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban együtt: szer ve -
zet) vagy ter mé sze tes sze mély nyújt hat be, aki/amely]

„d) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rint szá mí tott, az adott gaz dál ko dó szer -
ve zet re vo nat ko zó jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb jegy zett
tõ ké nek meg fe le lõ mér té kû sa ját tõ ké vel ren del ke zik;

e) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén csõd-, fel szá -
mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt nem áll, to váb bá a
ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és
szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról  szóló 
bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 al pont ja
sze rint nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás -
nak.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki)
„a) az adott jog cím vo nat ko zá sá ban ren del ke zik az

MVH ál tal ki bo csá tott tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó
vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat tal, és”

5.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha egy mû ve let az (1) be kez dés a) és b) pont já ban

em lí tett te vé keny sé get is ma gá ban fog lal, ak kor a mû ve let
meg kez dé sé nek idõ pont ja a ko ráb ban meg kez dett te vé -
keny ség idõ pont já val egye zik meg.”

6.  §

(1) Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az igény be vett be ru há zá si tá mo ga tás össze gét ket -
tõs könyv ve ze tés re kö te le zett ügy fe lek nek tõ ke tar ta lék ba
(le kö tött tar ta lék ba) kell he lyez ni, nem ket tõs könyv ve ze -
tés re kö te le zett ügy fe lek nek az egyéb be vé te lek kö zött
kell el szá mol ni sa ját köny ve lé sük ben.”

(2) Az R. 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ügy fél kö te les a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha -
gyott el szá mol ha tó ki adá sok össze gé nek leg alább 80%-át
tel je sí te ni. Ki vé telt ké pez ez alól a köz be szer zés sel meg -
va ló su ló be ru há zás ad dig a mér té kig, amed dig azt a köz be -
szer zés ered mé nye in do kol ja.”

7.  §

Az R. 23.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén az üze mel te -

té si kö te le zett ség idõ tar ta mát az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sá tól kell szá mí ta ni.

(5) Nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén nem ve he tõ
igény be tá mo ga tás a szin ten tar tást szol gá ló esz köz be szer -
zé sé hez.”

8.  §

Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Fel újí tás sal, kor sze rû sí tés sel járó, va la mint a nem
me zõ gaz da sá gi be ru há zás a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá -
sát meg elõ zõ en nem kezd he tõ meg.”

9.  §

(1) Az R. 27.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell)
„c) épí té si be ru há zá sok ese tén épí té sze ti-mû sza ki terv -

do ku men tá ci ót, va la mint arra vo nat ko zó iga zo lást, hogy
ké rel met nyúj tot tak be épí té si en ge dély iránt vagy az épí -
tési ha tó ság iga zo lá sát, il let ve a ter ve zõi név jegy zék ben
sze rep lõ épí tész-ter ve zõ nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an,
hogy a be ru há zás nem épí té si en ge dély kö te les;”

(2) Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Ha a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak nem fel té -

te le üz le ti terv ké szí té se, a ké re lem el bí rá lá sa so rán az ér té -
ke lés sel adott pon to kat ará nyo san kell figye lembe ven ni.”

10.  §

(1) Az R. 28/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 2.  § (1) be kez dé sé nek fa), fb) és fe) pont já ban
 felsorolt in téz ke dés alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás
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rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály al kal ma zá sá -
ban fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek mi nõ sül az az ügy -
fél, aki nek ezt a mi nõ sé gét az FVM VKSZI iga zol ja.”

(2) Az R. 28/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ le het az a ter mé sze tes
sze mély, aki)

„a) az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor
el múlt 18 éves, de az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem be -
nyúj tá sá nak évé ben 40. élet évét még nem töl töt te be,”

(3) Az R. 28/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ le het az a ter mé sze tes
sze mély, aki)

„c) az 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt vég zett sé gek
leg alább egyi ké vel, vagy fel sõ fo kú ag rár vég zett ség gel
ren del ke zik,”

(4) Az R. 28/A.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké rel met a 7. szá mú
mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon az FVM VKSZI
te lep he lyé hez pos tai úton kell be nyúj ta ni

a) elsõ év ben e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap já tól
 október 31-ig;

b) ezt köve tõen éven te au gusz tus 1–31-ig.”

(5) Az R. 28/A.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell]

„b) a vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,”

(6) Az R. 28/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Amennyi ben az iga zo lás irán ti ké rel met az FVM
VKSZI el uta sít ja, az ügy fél az er rõl  szóló ér te sí tés kéz hez -
vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül ki fo gást nyújt hat be a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz, amely
a ki fo gást 15 na pon be lül bí rál ja el.

(7) Az 5. szá mú mel lék le té ben nem sze rep lõ szak ké pe -
sí té sek az FVM VKSZI szak ér tõi el bí rá lá sá nak ered mé -
nyé tõl füg gõ en ke rül nek figye lembevételre az iga zo lás
 kiállítása irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán.”

11.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba úgy, 
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal -
maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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