Tervezet
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(…)/2007. (…) FVM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó
gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi … törvény (a
továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:
A támogatás célja
1. §
A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a mezőgazdasági
gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát gépek és technológiai
berendezések beszerzése révén.
Fogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
rendelet alapján elismert termelői csoport;
b) TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 60/2005.(VII. 1.) FVM rendeletnek megfelelően előzetesen,
illetve véglegesen elismert Zöldség-gyümölcs Termelői Értékesítő Szervezet;
c) fiatal gazdálkodó: az a természetes személy, aki a 2007-2013 közötti
időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló …./2007. (….) FVM rendelet alapján támogatásban részesült, és a rendeletben
előírt üzleti tervben feltüntette az e rendelet alapján végrehajtandó beruházást;
d) induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül
jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az őstermelő, amennyiben az igazolvány
kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor;
e) hátrányos helyzetű térség: a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. számú melléklete által
meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48
kistérség, vagy a 4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés
szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség, vagy az 5. számú melléklete által
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meghatározott a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem
tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település.
A támogatott célterületek, a támogatás jellege
2. §
(1) Támogatás vehető igénybe az Irányító Hatóság által külön közleményben
meghatározott valamely gépcsoportba tartozó, a gépkatalógusban szereplő
mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép)
beszerzésére.
(2) A gépkatalógus tartalmazza a kiemelten támogatott gépek, valamint az
energiatakarékos gépek felsorolását is.
A támogatás igénybevételének feltételei
3. §
Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezőgazdasági termelő, ha a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (továbbiakban:
TEÁOR) szerinti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. növénytermelési, állattenyésztési, vegyes
gazdálkodási;, valamint mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez;
b) a TÉSZ,
c) a termelői csoport, valamint
d) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján bejegyzett
vízgazdálkodási társulat (a továbbiakban együttesen: kérelmező).
4. §
(1) Mezőgazdasági termelő – további jogosultsági feltételként – a támogatást
csak abban az esetben veheti igénybe, ha
a) a mezőgazdasági tevékenységből (TEÁOR 01.1., 01.2., 01.3., 01.4) származó
éves nettó árbevételének aránya – a kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági
évet tekintve – eléri, vagy meghaladja az 50 %-ot;
b) a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja az 5
EUME-t.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem vonatkoznak az induló
vállalkozásra. Ha a kérelmező induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás
befejezését követő első teljes évben meg fog felelni az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek.

3

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik
tanüzemekre és tangazdaságokra.
(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek nem
vonatkoznak TÉSZ-ekre, termelői csoportokra és vízgazdálkodási társulatokra.
(5) Vízgazdálkodási társulat – további jogosultsági feltételként – támogatást
csak abban az esetben vehet igénybe, ha a beszerzés
a) a vízilétesítmények fenntartásához szükséges fenntartógépre, berendezésre
vagy munkagépre;
b) a vízilétesítmények fenntartásához használt fenntartógép működtetéséhez
szükséges alapgépre vonatkozik.
5. §
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló …./2007.
(….) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. § (4) bekezdésétől eltérve a művelet a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban 2007. január 1-jén a
kérelmező saját felelősségére megkezdhető.
A támogatási kérelem benyújtása
6. §
(1) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) amennyiben a kérelmező őstermelő vagy egyéni vállalkozó, úgy az
őstermelői igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi
hiteles másolatát vagy hatósági igazolást arról, hogy az igazolványt nem vonták vissza;
b) az értékelési szempontokhoz a mellékletben meghatározott igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat;
c) vízgazdálkodási társulat esetében az Agár- és Vidékfejlesztési Operatív
Program vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával
megvalósult vagy felújított vízgazdálkodási létesítmények megjelölését.
(2) A Vhr. 27. §-ának e)-f) pontjaitól eltérve az ott meghatározott összeghatártól
függetlenül kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel
együtt benyújtani.
(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének
tervezett időpontját és tárolásának helyét.
(4) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján keresztül elektronikus formában
is be kell nyújtani.
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A támogatás mértéke
7. §
(1) A kérelmező által igényelhető támogatás összege legfeljebb 200 millió
forint lehet.
(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 25 %-a,
a kiemelten támogatott gépek esetén 35 %.
(3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban
szereplő referenciaárat.
A támogatási kérelem elbírálása
8. §
A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, melyet a
melléklet tartalmaz.
Jogkövetkezmények
9. §
(1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem által a 4. évben művelt terület 30%-ot
meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtel, úgy a 30%-ot
meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell a
támogatási összegnek visszafizetni.
(2) Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói
létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, úgy
köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a támogatási
összeg 2%-át, de minimum 750.000 forintot visszafizetni.
(3) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a pénzügyi tervben vállalt
árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot
meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell a
támogatási összegnek visszafizetni.
(4) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a pénzügyi tervben vállalt
mutató értéke 0,84 alatt van, úgy századpontonként a támogatási összeg 5%-át kell a
támogatási összegnek visszafizetni.
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(5) Ha a kérelmező a 4 § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a
beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4 § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek, akkor köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.
(6) Ha a kérelmező az 5.§-ban vállalt kötelezettségének nem tett eleget, akkor a
megítélt támogatás összegét köteles visszafizetni.
(7) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a kérelmező nem valós adatot
szolgáltatott, úgy az addig kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak
minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.
Záró rendelkezés
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló a Tanács 1698/2005/EK rendeletének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Budapest, 2007. év (…) hó (…) napján

Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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Melléklet a …/2007. (... ...) FVM rendelethez
Értékelés
Értékelési szempont
megnevezése
Termelői csoport,
TÉSZ tagság

A kérelmező
állattenyésztési vagy
vegyes gazdálkodási
tevékenységet végez

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)
Szakmai szempontok
Csatolni kell a termelői
csoport, TÉSZ igazolását
arról, hogy a kérelmező
a csoport tagja.
Csatolni kell a hatósági
állatorvos igazolását az
állattartó telep
nyilvántartásáról és az
állattartó tevékenység
végzéséről

A kérelmező
növénytermesztési
Nyilatkozat
és/vagy kertészeti
tevékenységet végez
A beruházás keretében
megvásárolni kívánt
Katalógusban megjelölt
gépek energiatakarékos
gép.
kategóriába tartoznak
a gépkatalógusban
Összesen:
Horizontális
szempontok
Foglalkoztatottak
száma csökken
Meglévő
foglalkoztatottak
számának szinten
tartása (legalább 1 fő)
Foglalkoztatottak
számának bővítése a
fejlesztés hatására
Támogatás összege/új
munkahelyek száma
0-25.000.000 Ft/új
munkahely
25.000.00150.000.000 Ft/új

Értékeléshez
rendelhető maximális
pontszám

5

14

7

16
max. 35

0
10

8
7

7

munkahely
50.000.00175.000.000 Ft/új
munkahely
75.000.001100.000.000 Ft/új
munkahely
100.000.001125.000.000 Ft/új
munkahely
125.000.001150.000.000 Ft/új
munkahely
150.000.001175.000.000 Ft/új
munkahely
175.000.001 Ft/új
munkahely felett
A projekt irányítója
rendelkezik felsőfokú
végzettséggel
A projekt irányítója
rendelkezik középfokú
végzettséggel
A kérelmező részt vesz
az agrárkörnyezetgazdálkodási
programban
A megvalósítás helye
hátrányos helyzetű
térségben van
egyéb kistérségben van
Egyszerűsített üzleti
terv pontozása
A vállalkozás pénzügyi
tervének koherenciája

6
5
4
3
2
1
Igazoló dokumentum
másolata
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Igazoló dokumentum
másolata

3

IIER

7

6
0
20
Befektetett eszközök
változása
Saját tőke változása a
beruházás időtartama
alatt
Értékcsökkenés
változása
Saját tőke változása a
működtetési időszak
alatt

1
1
2
2
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Vállalatértékelés

Pénzügyi terv
valóságtartalom
vizsgálata

Pénzügyi terv
üzemeltetésihatékonysági vizsgálata

A vállalkozás pénzügyi
táblájában feltüntetett
bázis adatainak
összevetése referencia
adatokkal:
Termelési érték
Adózás előtti eredmény
Termelési értékarányos
jövedelmezőség
Pénzügyi tábla adatainak
referencia adatokkal
történő összevetése a
működtetés alatt:
Termelési érték
Adózás előtti eredmény
Termelési értékarányos
jövedelmezőség
A mezőgazdasági üzem
által a bázis évhez képest
a határozatot követő 4.
évre vállalt
mezőgazdasági terület
nő, akkor 5
százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5
pont.

Termelői csoport, TÉSZ
esetében
A vállalkozás pénzügyi Befektetett eszközök
tervének koherenciája
változása
Saját tőke változása a
beruházás időtartama
alatt
Értékcsökkenés
változása
Saját tőke változása a
működtetési időszak
alatt
A vállalkozás bázis
évében az egy tagra jutó
árbevétel értéke
Vállalatértékelés
meghaladja a 8 millió
forintot akkor 2 pont, ha
a 12 millió forintot,
akkor 3 pont, ha a 16

2
2
2

1
1
1

5

2
2
2
2
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Pénzügyi terv
üzemeltetésihatékonysági vizsgálata

millió forintot, akkor 4
pont. Induló termelői
csoport, TÉSZ esetében
a számítást a pályázat és
az azt követő 2 év terv
adatai alapján kell
elvégezni.
Ha vállalkozás 1 tagra
jutó árbevétele a 4. évre
nézve benyújtás évéhez
képest több, mint 10%kal bővül, akkor 1 pont,
ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló
termelői csoport,, TÉSZ
esetében, ha eléri az egy
tagra jutó árbevétel a 8,8
millió forintot akkor 1
pont, ha a 9,6 millió
forintot, akkor 2 pont.
Ha a kérelmező a
benyújtást követő 3
évben realizált
árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis
év) árbevételéhez képest
a növekmények értéke
eléri a támogatás
1,2-szeresét, akkor 2
pont, ha az 1,4-szeresét,
akkor 4 pont.

Ha a kérelmező nem
természetes személy
A kérelmező legalább
három olyan
nyilatkozatot csatol,
Nyilatkozat
melyben az
alkalmazottja
nyilatkozik arról, hogy
roma
A kérelmező legalább
egy olyan nyilatkozatot
Nyilatkozat
csatol, melyben az
alkalmazottja nyilatkozik
arról, hogy roma
Nem csatol ilyen
Nyilatkozat

2

4

3

2
0
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nyilatkozatot
A foglalkoztatottak
számának több, mint
50%-a nő
A foglalkoztatottak
számának 20-50%-a nő
A foglalkoztatottak
számának kevesebb,
mint 20%-a nő
Csökkent
munkaképességű
foglalkoztatása
Ha a kérelmező
természetes személy
A kérelmező nő
A kérelmező roma
származású
A kérelmező csökkent
munkaképességű
Összesen:
Mindösszesen:

Nyilatkozat

3

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

0

Nyilatkozat

2

3
Nyilatkozat

3

Nyilatkozat

2
max. 65
max. 100

