
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 43/2009. (VI. 11.) közleménye az ÚMVP Irányító 
Hatóságának 25/2009. (IV. 30.) közleményének módosításáról 

(a módosítás a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó) 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások 
igénybevételéhez nyújtandó támogatások ismételt igénybevételének jogosultságát megalapozó 
jogszabályok jegyzékéről a 2009. június 1-15. támogatási kérelem benyújtási időszakra vonatkozóan 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások 
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28) FVM 
rendelet 6. § (9) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban közzé tesszük azoknak a 
jogszabályoknak a jegyzékét, amelyek indokolják a szaktanácsadási támogatás ismételt 
igénybevételére való jogosultságot. 

  

A szaktanácsadási támogatást második vagy harmadik alkalommal igénybe venni szándékozó 
ügyfél, a 2009. június 1-15. között benyújtandó támogatási kérelmében a következő listában felsorolt 
jogszabályokra hivatkozhat.  

  

Mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan 

• 10/2009. (II. 25.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 

• 33/2009. (III. 31.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról 

• 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 
egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti 
támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 

Kertészeti termelőkre vonatkozóan 

• 10/2009. (II. 25.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 

Erdőgazdálkodókra vonatkozóan 

Az erdőgazdálkodók gazdálkodási körülményeit jelentősen befolyásoló jogszabály 2008. 
március 27-ét követően nem lépett hatályba. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény tervezetét az 
Országgyűlés 2009. április 27-én elfogadta. Kihirdetése 2009. május 27-én megtörtént (2009. évi 
XXXVII. törvény) . A kihirdetést követően készülő támogatási kérelmükben a szaktanácsadási 
támogatást erdőgazdálkodóként igénybe venni szándékozó ügyfelek e jogszabályra hivatkozhatnak a 
támogatás ismételt igénybevételének indoklásához. 

 

Továbbá az a szaktanácsadási támogatást második vagy harmadik alkalommal igénybe venni 
szándékozó ügyfél, aki 2008. január 1. - 2009. február 16. között a fent hivatkozott jogcímre nem 
nyújtott be támogatási kérelmet, vagy benyújtott kérelmét jogszerűen visszavonta, az a 2009. június 
1-15. között benyújtandó támogatási kérelmében hivatkozhat az ÚMVP Irányító Hatóságának a 
70/2008. (XII. 22.) közleményében felsorolt jogszabályokra is. 

 


