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KÖZLEMÉNYE 

 
 
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási 

összeg 90 %-ra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről 

 

I. A kifizetés igénylésének általános feltételei 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 7. 
§-a, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) 
FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 8. § a) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy 
részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg 90 %-nak 
kifizetése érdekében kifizetési kérelmet kötelesek benyújtani. 
 
II. A kifizetési kérelem benyújtása 
 
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási 
összeg 90 %-nak igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített 
formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei 
kirendeltségeihez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei 
kirendeltségeinek listáját e közlemény 4. számú melléklete tartalmazza.  
 
A kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó 
határozat kézhezvételét követő 45 napon belül kell benyújtani! 
 
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a 
küldeményt tértivevényes küldemény formájában adja postára. 
 
III. A kifizetési kérelemcsomag tartalma 
 
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének 
formanyomtatványa: 
 

– Kifizetési kérelem - Főlap (D1007-01)  

Kérjük, hogy a formanyomtatvány kitöltésekor olvassa el e közlemény 2. számú melléklete 
szerinti Kitöltési útmutatót! 
 
Csatolandó mellékletek: 

– az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata (amennyiben azt a támogatási 
kérelemhez nem mellékelte), 
– a támogatási kérelemhez csatolt üzleti tervben a gazdaság kiindulási állapotaként 
megadott termelési eszközök igazolásául szolgáló dokumentumok, 



– a kiindulási gazdasághoz tartozó földterületek határvonalait ábrázoló egyedi 
blokktérkép (amennyiben nem nyújtott be egységes területalapú támogatás iránti 
kérelmet). 

 
A kifizetési kérelmet és a csatolt melléklet(ek)et szkennelésre alkalmas formában kell 
benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért kérjük, 
mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását! 
 
A kifizetési kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról a 
Közlemények menüpontból. 
 
IV. Ellenőrzés 
 
Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, továbbá jogosult 
helyszíni ellenőrzést is lefolytatni. Az MVH emellett jogosult évente helyszíni ellenőrzés 
keretében ellenőrzi a támogatási kérelemben vállaltaknak, az abban meghatározott 
ütemezésnek megfelelő teljesítését. Az ellenőrzésekre az e közlemény VII. pontjában felsorolt 
jogszabályokban foglaltak az irányadók. 
 
V. A támogatási adatok nyilvánosságra hozatala 
 
A közlemény 3. sz. melléklete tartalmazza az Európai Mezőgazdasági Garancialapból, az 
Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a 
központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó 
információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatót. 
 
VI. A közlemény kapcsolódó mellékletei 

– Kifizetési kérelem - Főlap (D1007-01) - 1. számú melléklet 
– Kitöltési útmutató -2. számú melléklet  
– Tájékoztató - 3. számú melléklet 
– MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe - 4. számú melléklet 

 
VII. Kapcsolódó jogszabályok 

− a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;  

− a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;  

− a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés 
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról; 

− a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 

− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CLX törvény; 



− az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; 

− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 
rendelet;  

− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati 
Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) 
támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli, ellenőrzési és monitoring 
rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 
rendelet; 

− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM 
rendelet; 

 
X. A közlemény hatálya 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH 
(www.mvh.gov.hu) honlapján. Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen 
vagy személyesen, illetve telefonon az MVH Központ és a megyei kirendeltségek 
ügyfélszolgálatán kérhető. 
 
Budapest, 2008. szeptember 4. 
 
 
Margittai Miklós  
elnök 


