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Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 19/2015. 

(V. 15.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V.6) MvM rendelettel 

kapcsolatos változásokról 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez 

a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V.6.) 

MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában meghatározott feltételek szerint 

vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai 

színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energiahatékony, új kertészeti gépek 

beszerzésére. A rendelkezésre álló forrás 10 milliárd Ft. A támogatás mértéke a 

támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a. Fiatal 

mezőgazdasági termelők esetén a támogatási intenzitás 45%. 

A Rendelet módosítása folyamatban van, amelynek várható tartalma a következő lesz: 

 

1. A fiatal mezőgazdasági termelő meghatározása pontosításra kerül annak 

érdekében, hogy a Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programban meghatározott fiatal mezőgazdasági termelő fogalmának megfelelő 

természetes személy is igényelhesse a 45%-os támogatási intenzitást azon 

ügyfelek mellett, akiket a Rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja nevesít.  

Erre figyelemmel a Rendelet 1. § (1) bekezdése várhatóan új c) ponttal egészül 

ki, amely szerint fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül az is, aki a 

támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem 

töltötte be, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal 

mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdés 

ba) - bc) alpontjaiban, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott 

feltételek szerinti végzettséggel rendelkezik, gazdálkodási tevékenysége 

fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be – figyelemmel az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) 

FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28/A. §-ában meghatározottakra és a Vhr. 

6. mellékletére - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére, és 

vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre 

gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik. 
 

2. A 2. melléklet 1. pontjának C mezője várhatóan kiegészül a sárgarépát jelentő 

„VEG45” szövegrésszel. 

 

3. A 7. melléklet várhatóan az alábbiak szerint egészül ki:  

a.) módosul a 7. melléklet 81. sorában szereplő gépcsoport megnevezése, 

hatályon kívül helyezésre kerül belőle a „közül támrendszer és jégvédő háló; 

gombatermesztéshez szükséges gépek” szövegrész, ezáltal a teljes 

gépcsoport beszerezhetővé válik.  

b.) bővül a 1913, 2141, 2151 gépcsoportokkal. 
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A fenti módosítások a pályázók szélesebb körének biztosítanak magasabb támogatási 

intenzitási lehetőségét, valamint kibővítik a támogatható gépek körét. 

Tájékoztatom, hogy a 26/2015. (V.6.) MvM rendelet végrehajtásával kapcsolatban 

MVH közlemény jelenik meg, amelyben megtalálhatók lesznek a pályázat 

benyújtásához szükséges nyomtatványok. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy az Irányító Hatósági Közlemény tájékoztató jellegű! 

 

Kecskemét, 2015. május „15.” 
 

 

 
 

 dr. Viski József  
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