
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

147/2008. (XI. 7.) FVM
rendelete

a történelmi bázis jogosultságról szóló
106/2007. (IX. 24.) 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 szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés b) és d) 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 szó ló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról szó ló 106/2007.
(IX. 24.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 1. §
a)–c) 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]
„a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá -

gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl szó ló 42/2008. (IV. 4.) FVM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 1. § 1. pont já ban meg ha tá ro zott
ter me lõ;

b) tör té nel mi bá zis: az R. 1. § 4. pont já ban meg ha tá ro -
zott bá zis;

c) tör té nel mi bá zis jo go sult ság: az R. 1. § 5. pont já ban
meg ha tá ro zott jog;”

A Ren de let 6. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
dell ke zés lép:

„(1) Azon át írá si ké rel me ket, ame lye ket adott év no -
vem ber 30-ig iga zol ha tó mó don pos tá ra ad nak, az MVH
a tárgy tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an bí rál ja el.”

3. §

A Ren de let 7. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Vir gi nia do hány és Bur ley do hány ese té ben a ter -
me lõi cso port leg ké sõbb adott év no vem ber 30-ig pos tá ra
adja a do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go -
sult ság ról szó ló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let alap ján
meg ál la pí tott do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga -
tá si jo go sult ság át ru há zá sá val, il let ve ide ig le nes át en ge dé -
sé vel kap cso la tos át ru há zá si, ide ig le nes át en ge dé si szer -
zõ dé sek nek a ter me lõi cso port ál tal hi te le sí tett fény má so -
la tát. A 2006. de cem ber 31. után kö tött szer zõ dés ab ban az
eset ben fo gad ha tó el, amennyi ben tar tal maz za a vonat -
kozó tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról való ren del ke zést.”

4. §

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