A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(…)/2007. (…) FVM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú
területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes
szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi … törvény (a
továbbiakban: Tv.) 87. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:
A támogatás célja
1. §
A támogatás célja, hogy a 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke
alapján a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések
megállapításáról szóló …/2007. (… ) FVM rendeletben (a továbbiakban: lehatárolási
rendelet) meghatározott területeken (a továbbiakban: lehatárolt terület) a gazdálkodás
eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezők
hatásait részben ellentételezze.
Fogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló
115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. §-ának a) pontja
szerint;
2.. mezőgazdasági parcella: a MePAR rendelet 1. §-ának e) pontja szerint;
3. gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó
időszak;
4. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ): az egyszerűsített terület
alapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”
feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 1 sz.
melléklete szerint;
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5. 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokk: a lehatárolási rendelet 1. §-ának (1)
bekezdése alapján meghatározott, az irányító hatóság (a továbbiakban: IH)
közleményében a Tanács 1257/1999/EK rendeletének 19. cikke alapján lehatárolt és a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) megjelölt
kedvezőtlen adottságú terület;
6. 20. cikk szerint lehatárolt fizikai blokk: a lehatárolási rendelet 1. §-ának (1)
bekezdése alapján meghatározott, az IH közleményében a Tanács 1257/1999/EK
rendeletének 20. cikke alapján lehatárolt és a MePAR-ban megjelölt kedvezőtlen
adottságú terület;
7. gazdálkodási napló: a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerint;
8. zöldségnövények: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének II. áruosztályába
tartozó 7. árucsoportban megnevezett növények;
9. ipari növények: a dohány, a káposztarepce, a szója, a réparepce, az olajlenmag, a
komló, a napraforgó a gyapot, a len, valamint a rostkender.

A támogatás jellege
3.§
E rendelet alapján a 19. cikk szerinti, vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen
folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő támogatás
vehető igénybe.
A támogatás mértéke
4. §
(1) A támogatás alapösszege:
a) a 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 85,9 euró/ha;
b) a 20. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 25 euró/ha.
(2) A támogatás mértékét az alapösszeg alkalmazásával a kérelmező összes szántó, gyep
és ültetvény művelési ágú területének méretétől függően az alábbiak szerint kell
megállapítani:
Terület (ha)
1-50,99
51-100,99
101-300,99
301-500,99

Támogatás mértéke
(az alapösszeg %-ában)
100%
90%
80%
70%
2

501-

50%

A támogatás igénybevételének feltételei
5. §
(1) E rendelet alapján – a (2-4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – támogatásra az
a kérelmező jogosult, aki/amely a:
a) 19. cikk szerinti, vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen;
b) 0,3 hektárt elérő vagy azt meghaladó mezőgazdasági parcellá(k)ból álló;
c) legalább 1 hektár mezőgazdasági földterület
hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatokat viseli.
(2) A kérelmező köteles a támogatásigényléssel érintett gazdálkodási évben a
kérelemben feltüntetett mezőgazdasági parcellákat gyepként, illetve takarmánytermő
szántóterületként hasznosítani.
(3) A szántóterület akkor takarmánytermő terület, ha azon nem termesztik az alábbi
növényeket:
a) őszi és tavaszi búza,
b) rizs,
c) kukorica,
d) cukorrépa,
e) burgonya,
f) zöldségek,
g) ipari növények.
6. §
(1) A kérelmező köteles az első kifizetés után legalább 5 évig KAT lehatárolt területen
mezőgazdasági tevékenységet folytatni és gazdálkodni.
(2) A kérelmező köteles továbbá:
a) a hasznosítás során a HMKÁ feltételrendszerét betartani;
b) a (1) bekezdésében meghatározott időszakban a gazdálkodási naplót
naprakészen vezetni.
A kérelem benyújtása
7. §
(1) A Bizottság 1975/2006/EK rendeletének 8. cikke (1) bekezdésében foglalt
rendelkezést 2007-ben alkalmazni kell.
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(2) A kérelmet egy példányban, minden évben az egységes területalapú támogatási kérelemmel
együtt az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, a mezőgazdasági termelő lakhelye,
illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni,
hogy mely parcella után igénylik a kompenzációs támogatást.
A kérelem elbírálása
8. §
(1) A támogatási kérelem elbírálásának határidejére a Bizottság 796/2004/EK rendelet
10. cikkének hatálya alá tartozó kérelemre megállapított rendelkezés irányadó.
(2) Az MVH határozatának tartalmaznia kell:
a) a kérelemben bejelentett területet;
b) a támogatott területet;
c) a támogatás összegét,
d) a támogatás kiszámítása során alkalmazott:
da) jogkövetkezményt, valamint
db) a támogatási összeget érintő csökkentések egyéb okait..
(3) A támogatás összege legfeljebb a jóváhagyott területre vonatkozóan állapítható meg.
(4) Az MVH a kérelem adatait a MePAR rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti,
és a kimutatott túligénylések esetén az érintett kérelmezőket a túligénylés tisztázására
szólítja fel.
Ellenőrzés
9. §
(1) A kérelmezőnek a helyszíni ellenőrzés során igazolnia kell, hogy a kérelemben
megjelölt mezőgazdasági parcellák hasznosítására jogosult.
(2) Amennyiben a kérelmező területalapú, vagy a 1782/2003/EK rendelet III. Címében
meghatározott támogatásra jogosult a 19. cikk szerinti, vagy 20. cikk szerinti KAT
lehatárolt terület vonatkozásában, akkor a 6. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget az
adott év vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni.
(3) Amennyiben a kérelmező valamely év vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti feltételt
nem teljesíti, úgy kell tekinteni, hogy az adott év vonatkozásában a 6. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettséget sem teljesíti, kivéve, ha a szóban forgó év május 15-ig az MVH
kérelmező lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez
benyújtott, falugazdász által ellenjegyzett igazolással bizonyítja, hogy a 19. cikk szerinti,
vagy 20. cikk szerinti KAT területen gazdálkodást végez.
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Jogkövetkezmények
10. §
(1) Ha a kérelmező a 5. § (2)-(3) bekezdésekben meghatározott jogosultsági feltételt
megsérti, a Bizottság 1975/2006/EK rendelet 18. cikk (3) bekezdésben meghatározott
jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(2) Ha a kérelmező nem tesz eleget az 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
kötelezettségeknek, a Bizottság 1975/2006/EK rendelet 23-24. cikkét kell alkalmazni
(3) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének meghatározásánál, illetve az
igényelt, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós terület méretéből adódó
eltérések megállapítása esetén a Bizottság 796/2004/EK rendelet 51. cikk (1) és (2)
bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Ha a kérelmező nem tesz eleget az 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
kötelezettségnek akkor
a) az 1. alkalommal figyelmeztetést kap;
b) a 2. alkalommal a támogatás 10 %-kát köteles visszafizetni;
c) a 3. és az azt követő minden alkalommal a támogatás 20 %-át köteles
visszafizetni.
(5) Ha a kérelmező az 6. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét
a) 4 évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás 40 %-át;
b) 3 évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás 30 %-át;
c) 2 évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás 20 %-át;
d) 1 évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás 10 %-át
köteles jogosulatlanul igénybevett támogatásként visszafizetni.
Záró rendelkezés
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a
központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek
kompenzációs
támogatása
igénybevételének
részletes
szabályairól
szóló
151/2004. (X. 13.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy a 2006. július 31-ig
támogatási kérelmet benyújtók esetében a kifizetési kérelmet a 6. §-ban foglaltaknak
megfelelően lehet benyújtani.
(3) Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Budapest, 2007. február „ „
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Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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