A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
……./2007. (…) FVM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok
szerkezetátalakításához 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. §
Az árutermelésre képes, a piaci kihívás követelményeinek megfelelő, de tőkehiányos
kisgazdaságok segítése, az általuk végzett mezőgazdasági tevékenység fenntartása és
fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségeinek javítása, a gazdaságok árutermelésre
való átállásának segítése.
A támogatás jellege, mértéke
2. §
(1) A támogatás átalányösszegű támogatás, mely a támogatási döntéstől számított öt
éven keresztül (a továbbiakban: támogatási időszak) vehető igénybe.
(2) A támogatás mértéke évente mezőgazdasági üzemenként 1.500 euró.
Támogatás igénybevételének feltételei
3. §
(1) Támogatásra jogosult az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő,
ha:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben mezőgazdasági
tevékenységből származó éves nettó árbevétele eléri, vagy meghaladja az éves nettó
árbevétel 50%-át;
b) mezőgazdasági üzemének mérete a támogatási kérelem benyújtását megelőző
évben 2-4 EUME között volt;
c) mezőgazdasági üzemének mérete a támogatási időszak végéig a 6 EUME-t nem
haladja meg;
d) az 1.-2. sz. mellékletben meghatározott szakirányú képzettséggel rendelkezik
vagy ha felső oktatási intézmény agrár karán szerzett oklevelet, diplomát, vagy

vállalja, hogy azt a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven belül
megszerzi.
(2) A kérelmező köteles:
a) a 1974/2006/EK bizottsági rendelet 24. cikke és a külön jogszabályban foglaltak
szerint készített üzleti tervében foglaltakat időarányosan teljesíteni;
b) az ötödik év végére mezőgazdasági üzemének méretét legalább 5 EUME-re
növelni;
c) a támogatási döntéstől számított két éven belül az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt venni.
A támogatási kérelem benyújtása
4. §
(1) Támogatási kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani az MVH központi
hivatalához.
(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az üzleti tervet;
b) az őstermelői igazolvány vagy az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál
nem régebbi hiteles másolatát;
c) amennyiben a kérelem benyújtásakor rendelkezik vele, a 3. § (1) bekezdés d)
pontjában foglalt szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolatát,
d) a támogatási kérelmet megelőző évre vonatkozó adóbevallását,
e) az értékelési szempontokhoz a 3. sz. mellékletben meghatározott okiratokat.
A kifizetési kérelem benyújtása
5. §
(1) A támogatási összeg igénylése érdekében a támogatásra jogosultnak kifizetési
kérelmet kell benyújtania az MVH központi hivatalához. Kifizetési kérelem a
támogatási időszakban évente egy alkalommal nyújtható be.
(2) Amennyiben az üzleti terv beruházást irányoz elő legkésőbb a támogatási időszak
negyedik évében benyújtott kifizetési kérelemhez mellékelni kell annak
megvalósulását igazoló okiratot.
(3) Legkésőbb a támogatási időszak harmadik évében benyújtott kifizetési kérelemhez
mellékelni kell
a) amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik vele, a 3.
§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány
hiteles másolatát,
b) a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzésen való részvételről kiállított
igazolást.

(4) A negyedik évben benyújtott kifizetési kérelemhez mellékelni kell a külön
jogszabályban foglaltaknak megfelelő, az üzleti tervhez kapcsolódó előrehaladási
jelentést.
A kérelem elbírálása
6. §
A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, amelyet a 3. sz.
melléklet tartalmaz.
Jogkövetkezmények
7. §
(1) Ha a kérelmező mezőgazdasági üzemének mérete a 6 EUME-t meghaladja, az
adott évtől kezdődően megszűnik a támogatásra való jogosultsága.
(2) Ha a kérelmező a 3. § (1) bekezdés d) pontjában és az 5. § (3) bekezdés a)
pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a kérelmező támogatásra való
jogosultsága megszűnik, és az addig igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybevett
támogatásnak minősül.
(3) Ha a kérelmező a 3. § (2) bekezdés c) pontjában és az 5. § (3) bekezdésének b)
pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási időszak
harmadik évében támogatásra nem jogosult.
(4) Amennyiben a kérelmező az 5. § (4) bekezdésében foglalt előrehaladási
jelentésnek alapján az üzleti tervét időarányosan nem teljesíti, a 1974/2006/EK
bizottsági rendelet 24. cikk (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben
időarányos teljesítésében az elmaradás meghaladja a 30 %-ot, a folyósított támogatási
összeg 30%-a jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(5) Amennyiben a kérelmező mezőgazdasági üzemének mérete a támogatási időszak
végére nem érte el az 5 EUME-t, a folyósított támogatás összegének 50 %-a
jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(6) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok
ellenőrzése során kiderül, hogy a kérelmező nem valós adatot szolgáltatott, akkor az
addig kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minősül és az ügyfél
támogatáshoz való joga megszűnik.
Záró rendelkezés
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
8. §
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 34. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Budapest, 2007. „…..”
Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1. sz. melléklet a …/2006. (... ...) FVM rendelethez
Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
31

6203

2

Állattenyésztő (az állatfaj
megjelölésével)

31

6203

10

Általános állattenyésztő

31

6207

1

Dísznövény- és zöldségtermesztő

31

6206

3

Dohánykertész

31

6206

1

31

6203

5

Gyógynövénytermesztő és feldolgozó
Lótenyésztő

31

6203

6

Méhész

31

6280

10

31

6280

31

6206

31

6207

32
32

31

Lovastúra-vezető

31

Mezőgazdasági gépkezelő /
Mezőgazdasági erő- és
munkagépkezelő
Mezőgazdasági gépkezelő /
Mezőgazdasági rakodógép kezelő

31
31

Mezőgazdasági gépkezelő /
Növényvédelmi gép kezelője

31

Mezőgazdasági gépkezelő / Önjáró
betakarítógép kezelője

33

31

Mezőgazdasági gépkezelő (a gép
megjelölésével)

Dísznövénykertész / Faiskola és
csemetekert-kezelő

33

31

7

Növénytermesztő gépész

33

31

2
2

Növényvédő és méregraktárkezelő
Szőlő- és gyümölcstermesztő

Dísznövénykertész /
Mikroszaporító
Dísznövénykertész / Növényházi
dísznövénytermesztő

33

31

Dísznövénykertész / Szabadföldi
dísznövénytermesztő

6201

1

Aranykalászos gazda

6201

2

Mezőgazdasági vállalkozó

33

31

Gazda / Aranykalászos gazda

32

6206

4

Mikroszaporító

33

6203

1

Belovagló (Bereiter)

33

6207

1

Dísznövénykertész

33

6201

1

Gazda

33

6207

3

Kertész

33

6280

1

Mezőgazdasági gépész

OKJ 18/1986
31

31-100

1700

Mezőgazdaság / Növényvédelmi
Növénytermesztés

1701

Dísznövénykertész

1705-1

Kertész / szőlő- és
gyümölcstermesztő
Kertész / zöldségtermesztő

33

6203

2

Vadász, vadtenyésztő

34

6280

1

Állattartó-telepi gépész

1705-2

34

6206

1

Biotermesztő

1706-1

34

6280

3

Kertészeti gépész

Mezőgazdasági gépész /
állattartótelepi gépész

34

6206

2

Vetőmagtermesztő és -minősítő

1706-2

Mezőgazdasági gépész / kertészeti
gépész

1706-3

Mezőgazdasági gépész /
növénytermesztő gépész

1707

Általános kertész

1/2006 OM rendelet
31

Mezőgazdasági vállalkozó

31
31

Állatgondozó / Haszonállat
gondozó
Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

31

Állattenyésztő (juh és kecske)

31

Állattenyésztő (sertés)

31

Állattenyésztő (szarvasmarha)

31

Belovagló

31

31

Kertész / Dohánykertész

31

31

Kertész / Gyümölcstermesztő

31

31

Kertész / Szőlőtermesztő

31

31

Kertész / Zöldségtermesztő

31

Lótartó és –tenyésztő

1800

Állattenyésztés
1801-1

juhtenyésztő

1801-2

lótenyésztő

1801-3

sertéstenyésztő

1801-4

szarvasmarha-tenyésztő

1804

méhész

1805

vadász-vadtenyésztő

1806

baromfitenyésztő

1807

állategészségőr

1809

általános állattenyésztő

1810

kisállattenyésztő

2. sz. melléklet a …/2006. (... ...) FVM rendelethez
Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
51

7872

2

Lovastúra-vezető

51

6207

2

Vincellér

52

6201

2

Agrárkörnyezet-gazda

52

3439

3

52

6203

1

52

6207

1

Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus
Állattenyésztő és állat-egészségügyi
technikus
Kertész- és növényvédelmi technikus

52

5452

2

Mezőgazdasági gépésztechnikus

52

6201

1

Mezőgazdasági technikus

52

6206

1

Növénytermesztő és növényvédelmi
technikus
Vadgazdálkodási technikus

52

6203

2

53

6203

1

53

6207

1

53

6207

2

53

6203

2

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Juhtenyésztő szaktechnikus

53

6203

3

Lótenyésztő szaktechnikus

53

5452

2

53

6203

4

Mezőgazdasági gépüzemeltető
szaktechnikus
Sertéstenyésztő szaktechnikus

53

6203

5

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Baromfi- és kisállattenyésztő
szaktechnikus
Dísznövénytermesztő szaktechnikus

53

6207

3

Szőlész-borász szaktechnikus

53

6208

1

Takarmányozási szaktechnikus

53

6207

5

55

3434

1

55

6203

1

55

6206

1

Zöldségtermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus*
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens
Baromfitenyésztő és -termék-előállító
technológus
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

55

6203

4

Ménesgazda

55

6249

1

Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

55

5452

1

55

6206

2

55

6203

2

55

6203

3

Mezőgazdasági műszaki
menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)
Növénytermesztő és növényvédő
technológus
Sertéstenyésztő és -termék-előállító
technológus
Vadgazdálkodási technológus

1/2006 OM rendelet
52
52
52
52

31 Agrárkörnyezetgazda / Bioállat-tartó és
tenyésztő
31 Agrárkörnyezetgazda /
Biomasszaelőállító
31 Agrárkörnyezetgazda / Bionövénytermesztő
33 Agrárkörnyezetgazda / Ökogazda

52

Méhész

54

1

Erdőgazdasági / gépésztechnikus

54

2

54

Gépésztechnikus / Mezőgazdasági
gépésztechnikus
Agrártechnikus

54

Mezőgazdasági technikus

54

Vidékfejlesztési technikus

54

Állategészségügyi technikus

54

Állattenyésztő technikus

54

31

54

31

54

31

54

54

54

54

54

31

55
55
55
55
55

Növénytermesztési, kertészeti és
növényvédelmi technikus /
Növénytermesztő
Növénytermesztési, kertészeti és
növényvédelmi technikus /
Növényvédő és méregraktár-kezelő
Növénytermesztési, kertészeti és
növényvédelmi technikus /
Vetőmagtermesztő
Növénytermesztési, kertészeti és
növényvédelmi technikus / Kertész és
növényvédelmi technikus
Növénytermesztési, kertészeti és
növényvédelmi technikus /
Növénytermesztő és növényvédelmi
technikus
Vadgazda / Vadász, vadtenyésztő
Agrármenedzser-asszisztens /
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens
Agrármenedzser-asszisztens /
Élelmiszeripari menedzser
Agrármenedzser-asszisztens /
Ménesgazda
Agrármenedzser-asszisztens /
Mezőgazdasági menedzserasszisztens

55

Agrármenedzser-asszisztens /
Mezőgazdasági műszaki
menedzserasszisztens
Agrármenedzser-asszisztens /

55

Agrármenedzser-asszisztens /

55

Agrártechnológus / Gyógynövény- és
fűszernövény-termesztő és -feldolgozó

55

Agrártechnológus /
Hulladékgazdálkodási technológus

55

Agrártechnológus / Mezőgazdasági
laboratóriumi szakasszisztens

55

Agrártechnológus / Növénytermesztő és
növényvédő technológus

55

Agrártechnológus / Sertéstenyésztő és
sertéstermék-előállító technológus

55

Agrártechnológus / Vadgazdálkodási
technológus

3. sz. melléklet a …/2006. (... ...) FVM rendelethez
Értékelés
Értékelési szempont
megnevezése

Termelői csoport tagság

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám

Szakmai szempontok
Igazolás arról, hogy a kérelmező
termelői csoport tagja.
Csatolni kell a termelői
csoport igazolását arról, hogy
a kérelmező a csoport tagja.

A kérelmező előállít olyan
terméket, amely minőségi
rendszerben vesz részt

A kérelmezőnek csatolnia kell
a minőségi rendszert tanúsító
intézet/szervezet igazolását a
termékről.

A kérelmező fiatal gazda

A kérelem benyújtásakor még
nem töltötte be a 40. életévét.

Összesen:

10

10

5
max. 25

Horizontális szempontok
A kérelmező rendelkezik
felsőfokú végzettséggel

Igazoló dokumentum másolata

8

A kérelmező rendelkezik
középfokú végzettséggel

2 sz. melléklet szerinti
végzettséget igazoló
dokumentum másolata

4

A kérelmező nő
A kérelmező roma származású
A kérelmező csökkent
munkaképességű
A kérelmező részt vesz az
agrárkörnyezetgazdálkodási
programban
A kérelmező lakhelye

8
8
2
Nyilatkozat

12

a 28 leghátrányosabb
kistérségben van

Március elsején hatályba lépő
Kormányrendelet szerinti
besorolás

12

a 48 hátrányos kistérségben van

Március elsején hatályba lépő
Kormányrendelet szerinti
besorolás

6

egyéb kistérségben van

Március elsején hatályba lépő
Kormányrendelet szerinti
besorolás

0

Összesen:

max. 50
Üzleti terv pontozása

Üzleti terv
Összesen:
Mindösszesen:

25
max. 25
max. 100

