A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
……./2007. (…) FVM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági bekötő- és
feltáró utak fejlesztéséhez 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 szilárd burkolatú úton megközelíthető mezőgazdasági területek és
gazdaságok számának növelése.
Fogalmak
2. §
Szilárd burkolatú út: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.15.) KPMBM együttes rendelet 1. sz. függelékének t) pontjában meghatározott út.
A támogatott célterületek, a támogatás jellege
3. §
E rendelet alapján támogatás vehető igénybe
a) mezőgazdasági célokat szolgáló, helyrajzi számmal rendelkező szilárd
burkolatú külterületi út,
b) mezőgazdasági célokat szolgáló, helyrajzi számmal rendelkező szilárd
burkolatú külterületi úthoz közvetlenül kapcsolódó árok, padka, rézsű, híd, áteresz, a
csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmény
építésére, korszerűsítésére vagy felújítására irányul.
A támogatás mértéke
4. §
(1) A támogatás mértéke az 1. sz. mellékletben foglalt normagyűjtemény
szerinti referenciaár legfeljebb 40 %-a.
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(2) A támogatás legkisebb összege 1 000 000 forint, legmagasabb összege
100.000.000 forint.
A támogatás igénybevételének feltételei
5. §
Támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha
a)
mezőgazdasági termelő,
b)
a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 60/2005. (VII.1.) FVM rendelet 1. § a) pont szerinti zöldséggyümölcs termelői értékesítő szervezet (a továbbiakban: TÉSZ),
c)
a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V.4.) FVM rendelet szerinti
termelői csoport, kivéve a halászati ágazatban elismert termelői csoportot,
d)
települési önkormányzat.
6. §
(1) A mezőgazdasági termelő a támogatást abban az esetben veheti igénybe, ha
a) a mezőgazdasági tevékenységből származó éves nettó árbevétele – a kérelem
benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben – elérte, vagy meghaladta az éves nettó
árbevétel 50 %-át,
b) a kérelmező mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja az 5 EUME-t.
(2) A támogatás olyan szilárd burkolatú út létesítéséhez, felújításához vagy
korszerűsítéséhez vehető igénybe, amely már meglévő szilárd burkolatú úthoz
csatlakozik és
a) a kérelmező telephelyének, illetve részben vagy egészben termőföld művelési
ágban nyilvántartott földrészletének megközelítését teszi lehetővé, vagy
b) a kérelmező települési önkormányzat területén található, valamint
mezőgazdasági termőterületet érint.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott telephelyre és földrészletre a
beruházással érintett ingatlan szabályai vonatkoznak.
7. §
A kérelmező köteles a beruházás megvalósítását követően a szilárd burkolatú utat a
közforgalom számára megnyitni.
A támogatási kérelem benyújtása
8. §
(1) Támogatási kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH
honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani.
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(3)A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a)
építési engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési záradékkal
ellátott – ÚT-2-1.503 útügyi műszaki előírásnak megfelelő – műszaki
tervdokumentációt,
b) Az értékelési szempontokhoz a mellékletben meghatározott okiratokat.
A kérelem elbírálása
9. §
(1) A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, amelyet a melléklet
tartalmaz.
Jogkövetkezmények
10.§
(1) Amennyiben a kérelmező a pénzügyi tervben vállalt mutatótól 30%-ot
meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl
százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át vissza kell fizetni..
(2) Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói
létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt,
akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a
támogatási összeg 2%-át, de minimum 750.000 forintot visszafizetni.
(3) 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.
(4) Ha a kérelmező nem tesz eleget a 7. §-ban foglalt kötelezettségnek, akkor: az MVH
15 napos határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt a kötelezettség teljesítésére.
Amennyiben a kérelmező a kötelezettségnek a határidő leteltét követően sem tesz
eleget, az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
Záró rendelkezés
11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
12. §
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Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Budapest, 2007.

Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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1. sz. melléklet a …/2006. (... ...) FVM rendelethez
Normagyűjtemény
Útépítés földmunkái
Töltésépítés földkiemeléssel,
földszállítással
Felületrendezés
Tömörítés

2.000 Ft/m3
120 Ft/m2
100 Ft/m2

Útburkolat építése
(3 m szélességben, tartalmazza a tükörkészítést, homokos kavics ágyazat készítését,
soványbeton alapréteg készítését)
Aszfaltburkolat
18.000 Ft/m2
18.000 Ft/m2
Aszfaltmakadám
18.000 Ft/m2
Itatott makadám
18.000 Ft/m2
Beton
Betonkő
12.000 Ft/m2
17.000 Ft/m2
Kockakő
Szilárd burkolatú út felújítása
Aszfalt
Aszfaltmakadám
Itatott makadám
Beton
Betonkő
Kockakő
Kapcsolódó létesítmények építése és felújítása
Útárkok létesítése földszállítással 1 m2
szelvényterületig
Útárkok felújítása 1 m2
szelvényterületig
Útpadkák létesítése (földanyagú)
Útpadka létesítése (szórt)
Útpadkák felújítása
Úttartozékok és jelzőtáblák kihelyezése
Jelzőtábla oszlop és tábla
Szalagkorlát
Mezővédő erdősáv telepítése

5.500 Ft/m2
3.700 Ft/m2
2.000 Ft/m2
4.000 Ft/m2
3.800 Ft/m2
6.000 Ft/m3

3.000 Ft/fm
750 Ft/m2
900 Ft/m2
150 Ft/m2

600 Ft/fm

28.000 Ft/db
18.000 Ft/fm
560.000 Ft/ha
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2. sz. melléklet a …/2006. (... ...) FVM rendelethez
Értékelés
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Termelői csoport, TÉSZ
tagság

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

Az úthoz csatlakozó
mezőgazdasági táblák
összterülete

Térkép másolat

400 ha vagy felette
400 ha alatt
Rácsatlakozó gazdaságok
száma
20 vagy ennél több
20 alatt
Összesen:

Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
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8
0
Térkép másolat
8
0
max. 20
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
25.000.001-50.000.000 Ft/új
munkahely
50.000.001-75.000.000 Ft/új
munkahely
75.000.001 felett
A projekt irányítója
rendelkezik felsőfokú
végzettséggel

0
4

4
3
2
1
Igazoló dokumentum másolata
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Igazoló dokumentum másolata

3

a 28 leghátrányosabb
kistérségben van

Március elsején hatályba lépő
Kormányrendelet szerinti
besorolás

5

a 48 hátrányos kistérségben van

Március elsején hatályba lépő
Kormányrendelet szerinti
besorolás

3

egyéb kistérségben van

Március elsején hatályba lépő
Kormányrendelet szerinti
besorolás

0

A projekt irányítója rendelkezik
középfokú végzettséggel
A megvalósítás helye
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A kérelmező részt vesz az
agrárkörnyezetgazdálkodási
programban
Pénzügyi terv
Ha a kérelmező nem
természetes személy
A kérelmező legalább három
olyan nyilatkozatot csatol,
melyben az alkalmazottja
nyilatkozik arról, hogy roma

Nyilatkozat

3
20

Nyilatkozat

3

A kérelmező legalább egy olyan
nyilatkozatot csatol, melyben az
Nyilatkozat
alkalmazottja nyilatkozik arról,
hogy roma

2

Nem csatol ilyen 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:

Nyilatkozat

0

Nyilatkozat

3

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

1

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

3
3

Nyilatkozat

2
max. 50

Üzleti terv pontozása
15 millió Ft támogatási érték felett kötelező benyújtani
Üzleti terv
Összesen:
Mindösszesen:

30
max. 30
max. 100

