
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 17/2007. (X. 9.) közleménye az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet 26. 
cikke szerint a közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében adható türelmi 
időről 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 27. § (3) bek. előírja, hogy az egységes környezet-
használati engedélyben foglaltakat a rendelet hatálya alá tartozó meglévő létesítményeknek 
2007. október 31-ig teljesíteni kell.  

  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet 26. cikke elírja, hogyszerint a közösségi 
előírásoknak való megfelelés érdekében legfeljebb 36 hónap türelmi idő adható a támogatott 
üzemeknek. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
(II. 7.) Korm. rendelet módosítása eredményeként  a fenti határidőn túl figyelembe kell venni 
a 1698/2005/EK rendeletben foglaltakat is - miszerint a megfelelésre 36 hónap türelmi idő 
adható - amennyiben a szükséges beruházások támogatására vonatkozó kérelmet befogadták.  
  
"16. § (1) Nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek 
trágyatároló, feldolgozó műtárgyainak kialakítására a cselekvési programban meghatározott 
helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó követelmények végrehajtásának határideje: 

a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében a külön 
jogszabályban előírt határidő, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben 2011. december 31. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozóan az (1) bekezdés 
szerinti határidőkön kívül figyelembe kell venni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK rendeletben foglaltakat is, amennyiben a szükséges beruházások támogatására 
vonatkozó kérelmet befogadták." 
  

A nagy állattartó telepek azoknak az előírásoknak a teljesítésére kaphatják meg a türelmi 
időt, amelyekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek 
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV.17.) FVM 
rendelet alapján támogatást  vesznek igénybe. 

  
Az egységes környezethasználati engedélyek módosítását (a vonatkozó igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetése mellett) az állattartó telepek üzemeltetőinek kell kérel-
mezniük, legkésőbb 2007. október 31-ig. A határidő módosítási kérelemben - a támogatási 
kérelemben foglaltaknak megfelelően - be kell mutatni, hogy milyen típusú beruházásokra 
kérnek támogatást és azokat milyen ütemezéssel kívánják kivitelezni. A határidő módosítási 
kérelmükhöz a támogatási kérelem befogadásáról szóló MVH igazolást csatolják. 
Amennyiben a határidő módosítási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik az MVH 
támogatási kérelem befogadásáról szóló nyilatkozattal, úgy azt hiánypótlás keretében 
csatolhatja.  

A módosítási kérelmek benyújtásával nem szükséges megvárni a támogatási kérelem 
befogadásáról szóló nyilatkozatot, mivel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
kirendeltségei az azokról készített összesített adatbázist megküldik a felügyelőségeknek is. 

  



Fentiek alapján a felügyelőség az üzemeltető által benyújtott kérelem elbírálása után - 
amennyiben az megfelel az egyéb elbírálásra vonatkozó szempontoknak is - a követel-
ményeknek való megfelelésre megállapított teljesítési határidőt rögzít az egységes 
környezethasználati engedélybe.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 
szerint a beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül (illetve 
közbeszerzés lefolytatása esetén 3 éven belül) kell megvalósítani.A közösségi előírásoknak 
való megfelelésre irányuló beruházásokat legkésőbb 2010. október 31-ig be kell fejezni.  

  
Javasoljuk tehát, hogy az illetékes felügyelőségekre már most nyújtsák be határidő 

módosítási kérelmüket a fenti tartalommal, illetve a közösségi előírásoknak való megfelelésre 
vonatkozó határidőket tartsák szem előtt. 

 


