
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

138/2007. (XI. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló
67/2007. (VII. 26.) 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.  §-a (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 fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó tá -
mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának 3. és 4. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„3. tá mo ga tott sá gi szin tet el érõ gaz da ság: az a gaz da -

ság, amely nek SFH ér té kek alap ján szá mí tott üzem mé re te
el éri a 4 Eu ró pai Mé ret egy sé get (EUME);

4. gaz da ság át vé te le: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi -
dék fej lesz té si Alap ból a me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da -
ság át adá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás rész le tes fel té te le i rõl
 szóló kü lön jog sza bály alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõ,
egy vagy több gaz dál ko dó tól át vé tel re ke rü lõ gaz da ság és
a hoz zá tar to zó tá mo ga tá si jo go sult sá gok és kö te le zett sé -
gek összes sé gé nek meg szer zé se;”

(2) Az R. 2.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet ke zõ 7. és 8. pont tal egé -
szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„6. fõ te vé keny ség: az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány -

ban fõ te vé keny ség ként meg je lölt, 5. pont sze rin ti me zõ -
gaz da sá gi te vé keny ség;

7. mû köd te té si idõ szak: az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá -
si ké rel met jó vá ha gyó ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
öt éves idõ tar tam;

8. ér ték becs lés: ki zá ró lag az IH ál tal köz le mény ben
köz zé tett ér ték becs lõk tõl szár ma zó szak vé le mény.”
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2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A támogatás összege – amennyiben az ügyfél által a
4. évre vállalt üzem mérete eléri –

a) a 4–7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú
üzemméretet) 20 000 euró,

b) a 7–10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagysá-
gú üzemméretet) 30 000 euró, valamint

c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak
megfelelõ forintösszeg.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe,

ha
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves,

de a támogatási kérelem benyújtásának évében 40. élet-
évét még nem töltötte be;

b) mezõgazdasági üzem vezetõjeként elsõ alkalommal
kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre, vagy gazdasá-
got vesz át;

c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe-
vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 13.)
FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt képzettsé-
gek legalább egyikével, vagy felsõfokú agrár végzettség-
gel rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és ok-
levelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerint
honosított külföldön szerzett bizonyítványokat és okleve-
leket is;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó
üzleti tervet nyújt be.

(2) Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e ren-
delet szerinti támogatási kérelem benyújtása elõtt már
nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támoga-
tási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn abban
az esetben, ha az ügyfél kizárólag az Agrár-vidékfejleszté-
si Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támo-
gatása címû intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve
e rendelet szerint adott be támogatási kérelmet, és azt az
MVH nem hagyta jóvá.

(4) Az ügyfél köteles:
a) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-

tében szervezett kötelezõ képzésen részt venni, és azt elvé-
gezni;

b) a mezõgazdasági üzemet személyesen vezetni, a tá-
mogatottsági szint elérése után a mezõgazdasági tevé-
kenységet fõtevékenységként folytatni;

c) a mûködtetési idõszak során a gazdaság mûködésé-
vel kapcsolatos bizonylatokat megõrizni, amelyeket az
MVH ellenõrizhet;

d) az üzleti tervben foglaltakat az abban meghatározott
ütemezésnek megfelelõen teljesíti;

e) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtása-
kor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét a
támogatási határozat kézhezvételétõl számított 4. évre leg-
alább 4 EUME-re, illetve az üzleti tervben vállalt méretre
kell növelnie, és azt fenntartani a mûködtetési idõszakig;

f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtása-
kor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a támogatási
határozat kézhezvételétõl számított 4. évre az üzleti terv-
ben vállalt méretre növelni és azt fenntartani üzemeltetési
kötelezettség idõtartamáig;

g) a mezõgazdasági tevékenységet a támogatási határo-
zat kézhezvételét követõ 5 évig egyéni vállalkozóként
folytatni.”

4. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó hatá-

rozat kézhezvételét követõ 45 napon belül köteles az
MVH által közétett közleményben elõírt formában, postai
úton kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz, amely-
hez mellékelnie kell:

a) az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
amennyiben azt a támogatási kérelemhez nem mellékelte;

b) a támogatási kérelemhez csatolt üzleti tervben a gaz-
daság kiindulási állapotaként megadott termelési eszkö-
zök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány, gépek és
egyéb berendezések, termelõtevékenységhez tartozó kvó-
ták) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:

ba) a földterület tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap hi-
teles másolatát,

bb) bérelt földterület esetén a bérleti szerzõdés eredeti
példányát vagy hiteles másolatát és a teljes földhasználati
lapszemlét,

bc) bértartás esetén a vonatkozó szerzõdés eredeti pél-
dányát vagy hiteles másolatát,

bd) állatvásárlás esetén az adásvételi szerzõdés eredeti
példányát vagy hiteles másolatát és a vásárlásra vonatkozó
dokumentumokat,

be) gazdaságátadás esetén a gazdaság átvételérõl szóló
adásvételi vagy ajándékozási szerzõdés hiteles másolatát,
az átadott gazdaságra vonatkozóan a bejegyzõ határozatot,
az új tulajdonos tulajdonjogának bejegyzését tartalmazó
tulajdoni lapot, földhasználati lapszemlét, az állatok átadá-
sára vonatkozó okiratot, egyéb dokumentumokat, amelyek
igazolják, hogy az átadó gazdálkodó a tulajdonjogot az át-
vevõre átruházta;

c) amennyiben nem nyújtott be egységes területalapú
támogatás iránti kérelmet, a gazdasághoz tartozó földterü-
letek határvonalait ábrázoló a Mezõgazdasági Parcella
Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet szerinti egyedi blokktérképet.”
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5. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. §-ban meg-

határozott kötelezettségét, az MVH a támogatási összeg
90%-át egy összegben fizeti ki.

(2) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifize-
tésére az ügyfélnek kifizetési kérelmet kell benyújtania. A
kifizetési kérelem benyújtására legkésõbb a támogatási
határozat kézhezvételétõl számított negyedik év elsõ kifi-
zetési idõszakában kerülhet sor, amennyiben az ügyfél ele-
get tett a 3. § (2) bekezdésben, a 4. § (4) bekezdés a) pont-
jában feltételeknek, valamint a 4. évre vállalt üzemméret
teljesítésének igazolására csatolta a 7. § c) pontjában elõírt
blokktérképet.

(3) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifize-
tésére vonatkozó kifizetési kérelmet – a (2) bekezdésben
foglaltakra tekintettel – évente január 1–31. között lehet
benyújtani.”

6. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) be-
kezdésének b)–g) pontjában foglaltakat, az igénybe vett
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak mi-
nõsül.

(2) Amennyiben
a) az ügyfél üzemének mérete a 4. évre vállalt mérettõl

20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a
20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a
támogatási összeg 5%-át visszafizetni;

b) a támogatási kérelemben vállalt mértéktõl történõ el-
maradás az üzemméret alacsonyabb kategóriába történõ
kerülését eredményezi, úgy az ügyfél az addig igénybe
vett támogatásból – a támogatási összeg az a) pont szerinti
elmaradását követõen – 10 000 eurót köteles visszafizetni.
A levonás teljes összege nem lehet több, mint az igénybe
vett támogatás összege;

c) az ügyfél pénzügyi tervében a 4. és 5. évre vállalt ár-
bevétel 25%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél
köteles a 25%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpon-
tonként a támogatási összeg 5%-át visszafizetni;

d) visszafizetési kötelezettség áll fenn, abban az eset-
ben az a) és c) pontok alapján meghatározott visszafizeten-
dõ támogatás összege nem haladhatja meg az igénybe vett
támogatás összegét.”

(2) Az R. 9. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. §-ban meg-
határozott bármelyik kötelezettségét, a támogatási határo-
zatát az MVH visszavonja, és az eljárást megszünteti.

(6) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 8. § (2) bekez-
désekben meghatározott bármelyik kötelezettségét, a tá-
mogatási határozatát az MVH visszavonja, és az eljárást
megszünteti, valamint az ügyfelet a további 5 évre kizárja
az intézkedés keretében nyújtott támogatásból, valamint
az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minõsül.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 5. § (2) bekezdésének e)–h) pontja.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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