A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
71/2009. (V.29.) számú
KÖZLEMÉNYE
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) alapján lehetőség van agrárkörnyezetgazdálkodási (a továbbiakban: AKG) támogatások igénybevételére. Az intézkedés 5
év - környezetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram esetében tíz év – időtartamú és a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében jelenleg is futó (2009. augusztus végén záruló) AKG
intézkedés folytatásának tekinthető.
I. A támogatásban való részvétel általános feltételei
A támogatás keretében a támogatásra jogosultnak öt (illetve környezetvédelmi célú
gyeptelepítési célprogram esetében tíz) évre vonatkozóan be kell tartaniuk a
kötelezettségvállalással érintett teljes területen a vállalt célprogram előírásait.
A támogatás terület alapú, vissza nem térítendő támogatás, célja a termőhelyi adottságoknak
megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható
mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, ezzel összefüggésben a környezet állapotának javítása,
minőségi élelmiszer előállítása, valamint a gazdaságok életképességének megtartása és
gazdasági hatékonyságának növelése, a célprogramok által előírt kötelezettségvállalások
alapján felmerülő többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezésének megvalósításával.
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha a kérelmező rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (a továbbiakban: MVH tv.) 28. § (1)
bekezdése szerinti ügyfél-regisztrációs számmal, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával
egyidejűleg nyilvántartásba veteti magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben.
II. A támogatásra jogosultak
Az a kérelmező jogosult a támogatás igénybevételére, aki az adott földterület hasznosítására
jogosult és a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli.
A kérelmező támogatásra akkor jogosult, ha:
• megfelel a 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben (a továbbiakban: AKG rendelet)
meghatározott jogosultsági feltételeknek,
• a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől kezdődően
a földhasználati nyilvántartásba bejegyzetten a támogatási időszak teljes tartamára
vonatkozóan jogosult a támogatható földterület használatára,
• gazdasági társaság kérelmező nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
• természetes személy kérelmező nem áll gazdasági tevékenységével összefüggő
végrehajtási eljárás alatt,
• eleget tesz a jelen közlemény XIII. fejezetében felsorolt jogszabályokban előírt
további feltételeknek.
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III. A támogatás igénybevételének további feltételei
A támogatási kérelem benyújtásával a kérelmező tudomásul veszi, hogy a támogatás
igénybevételének feltételeit a támogatás időszak kezdetétől (2009. szeptember 1.) a
támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles betartani.
Általános kötelezettségek:
• évente monitoring adatok szolgáltatása, továbbá reprezentatív minta alapján részvétel
a hatásindikátor monitoring rendszer működtetésében;
• részvétel 5 év alatt két alkalommal AKG képzésen;
• a kérelmező köteles eleget tenni az AKG rendeletben előírt jelentési és
adminisztrációs kötelezettségének.
Teljes gazdaság területén betartandó kötelezettségek:
• a 73/2009/EK rendeletben rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályban
meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK), melyek a
kölcsönös megfeleltetés előírásainak részét képezik;
• az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet által megállapított Helyes Mezőgazdasági ás
Környezeti Állapot előírásai, melyek szintén a kölcsönös megfeleltetés előírásainak
részét képezik;
• az AKG rendeletben szabályozott tápanyag-gazdálkodási és növényvédőszerhasználatra vonatkozó minimum követelmények;
• gazdálkodási Napló vezetése.
Támogatásba bevont területen betartandó kötelezettségek:
• az AKG rendelet II. fejezetében az egyes célprogramokra vonatkozóan részletesen
előírt kötelezettségek
IV. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 2009. június 1.
és 2009. június 30. között lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, késedelmes benyújtásra vis maior esetben sincs
mód.
Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, melyben azonban több célprogram
megvalósítására is igényelhető támogatás.
A támogatási kérelem ügyfélkapuval rendelkező kérelmező esetén a http://ekerelem.mvh.gov.hu/ honlapon nyújtható be.
Az ügyfélkapuval nem rendelkező kérelmezőnek a kérelem benyújtásában az MgSzH
falugazdász hálózata, a Magyar Agrárkamara és a szaktanácsadók nyújtanak segítséget.
A támogatási kérelem tartalmazza az alábbiakat:
• ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk,
• támogatási jogosultságra vonatkozó adatok (így a támogatási igényre vonatkozóan mely fizikai blokkban, milyen célprogramban, összesen mekkora területet kíván a
kérelmező a programba bevonni),
• támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok,
• kötelező mellékletek (papír alapon)
• pontozáshoz szükséges igazolások (papír alapon)
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A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra
nincs lehetőség, az alábbiak esetén:
- ügyfél azonosítási információk;
- támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, különösen a fizikai blokkazonosító, célprogram
azonosító vagy területméret adatok;
- támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumok.
A támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, különösen amennyiben:
• nem a jogszabályban megjelölt határidőben nyújtották be,
• a kérelmező nem rendelkezik regisztrációs számmal és legkésőbb a kérelem
benyújtásával egyidejűleg nem tesz eleget az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételi kötelezettségének,
• amennyiben a kérelem nem elektronikus úton került benyújtásra,
• nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be a kérelmet.
A kérelem benyújtása meghatalmazás útján történik abban az esetben, ha a kérelmező
kérelmét nem önállóan, hanem falugazdász, tanácsadó ügyfélkapuján keresztül nyújtja be.
IV. A támogatási kérelem mellékleteként papír alapon benyújtandó dokumentumok
Az elektronikusan benyújtott támogatási kérelem mellékleteit papír alapon kell benyújtani a
kérelmező székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, hivatkozva a
benyújtott támogatási kérelem iktatószámára.
A mellékleteket a támogatás benyújtására nyitva álló határidőben, 2009. június 1. és 2009.
június 30. között kell postára adni. Az AKG rendelet által előírt időpontot követően
benyújtásra került mellékletek a támogatás elbírálásakor nem kerülnek figyelembe vételre.
Kötelezően benyújtandó mellékletek:
• Nádgazdálkodás célprogram esetén 30 napnál nem régebbi földhasználati lap
másolatát, mely szerint a terület nádas művelési ágba van bejegyezve.
• Tanyás gazdálkodás esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot
arról, hogy a programba bevonni kívánt földterületekhez tartozó épület tanyaként,
majorként, vagy mezőgazdasági termelés céljára létesített külterületi lakó –és
gazdasági épületként van regisztrálva az ingatlan-nyilvántartásban.
A támogatási kérelmeket az MVH a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően az AKG
rendelet 32. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a 3. számú mellékletben foglalt
pontrendszer alapján bírálja el.
A határidőben beküldött pontozáshoz szükséges mellékletek megfelelősége esetén adható
többletpont, melyeknek a kérelem elbírálásakor döntő jelentőségük lehet. A határidőn túl
beküldött pontozáshoz szükséges mellékletek nem kerülnek figyelembe vételre a pontozáskor,
hiánypótlásra nincs lehetőség.
Fizikai blokktérképet a támogatási kérelemhez NEM kell mellékelni.
V. A támogatási kérelem módosítása
A támogatási kérelmek módosítása a kérelem benyújtási időszakon belül, 2009. június 30.-ig
lehetséges. ezen időpontot követően kizárólag visszavonásra van lehetőség a támogatási
kérelem visszavonására vonatkozó szabályok szerint..
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A módosítást szintén elektronikusan, kell benyújtani ügyfélkapun keresztül, illetve
falugazdász, vagy szaktanácsadó meghatalmazásával. Módosításra teljesen új kérelem
kitöltésével van lehetőség./
VI. Területazonosítási kérelem
A támogatási kérelmek elbírálását követően, az előzetesen jóváhagyott területekre
vonatkozóan külön közleményben meghatározott módon területazonosítási kérelmet kell
benyújtani a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részen helyt adó határozat jogerőre
emelkedését követő 90 napon belül.
A területazonosítási kérelem célja, hogy a programba bevonni kívánt területek pontos méterét
és elhelyezkedését megállapítsa és a támogatási időszak 5 (környezetvédelmi célú
gyeptelepítési célprogram esetében tíz) évére vonatkozóan rögzítse.
VII. Kifizetési kérelem
A kifizetési kérelmet 2010-től évente a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet szerint az egységes
területalapú kérelem részeként kell május 15-ig elektronikusan benyújtani.
A kifizetés igényléséről az MVH külön közleményt jelentet meg.
VIII. A támogatási kérelmek ellenőrzése
A támogatási kérelmekkel kapcsolatban az MVH a benyújtási időszak lezárulta után a
következő ellenőrzéseket végzi:
• Adminisztratív ellenőrzés,
• Keresztellenőrzések más adatbázisokkal,
• Túligénylés vizsgálat és adategyeztetés
• Helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a kérelmezők és a támogatásba bevonni
kívánt területek megfelelnek-e a jogszabályban előírt jogosultsági feltételeknek. Az MVH a
földhasználat jogosságának megállapítására helyszíni szemlét rendelhet el.
A támogatási kérelmek ellenőrzését követően az MVH a kérelmeket a rendelkezésre álló
adatok alapján pontozza, majd a pontszámok alapján felállítja a kérelmek rangsorát. A
kérelmek pontozása és rangsorolása célprogramonként történik. A felállított rangsor és az
Irányító Hatóság által megszabott ponthatár ismeretében az MVH a benyújtott támogatási
kérelmekről határozatban dönt.
IX. Támogatási kérelem visszavonása, kötelezettségvállalással érintett területek
visszavonása
- A támogatási kérelmet az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtásáig bármikor
visszavonhatja.
- A kötelezettségvállalás időszaka alatt az ügyfél a kötelezettségvállalással érintett terület
vonatkozásában kezdeményezheti:
• a teljes kérelem visszavonását;
• teljes célprogram visszavonását;
• vagy egy adott célprogramba bevitt földterület részleges visszavonását.
A visszavont földterület – a vis maior esetek kivételével – csak teljes kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő terület lehet, az annál kisebb egységek (táblák, táblarészletek)
visszavonása nem lehetséges.
A visszavont területek után korábban igénybe vett támogatási összeget, mint jogosulatlanul
igénybe vett támogatást, vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a korábban igénybe vett
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támogatási összeget, ha a visszavonás vis maior (elháríthatatlan külső) ok miatt következik
be.
X. Kötelezettségátadás
A támogatásra jogosult a választott célprogram keretében vállat kötelezettségét kizárólag a
támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.
Kötelezettséget átadni csak az átadni kívánt célprogram, valamint az intézkedés jogosultsági
kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet.
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem lehet.
Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével
- egyszer adható át.
A kötelezettségátadás esetén célprogram váltásra nincs lehetőség és a kötelezettségátadás
csak teljes gazdálkodási évre vonatkozhat.
A kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.
Az első gazdálkodási évben kötelezettségátadásra nincsen lehetőség (ez a korlátozás nem
vonatkozik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők
gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.)
FVM rendelet által szabályozott támogatásra).
XI. Vis maior szabályozás
Vis maior-nak (elháríthatatlan külső oknak) számít minden olyan esemény, melyet a 44/2007.
(VI. 8.) FVM rendelet annak elismer.
Amennyiben egy kötelezettségvállalással érintett területen olyan vis maior ok áll fenn, mely a
területen a célprogramnak megfelelő gazdálkodást a program további éveiben lehetetlenné
teszi, a terület – az AKG rendelet 57. § (4) bekezdése alapján - a programból kizárásra kerül –
a korábban felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.
Amennyiben a támogatásra jogosult egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen
a célprogram által előírt gazdálkodás vis maior ok miatt a program időtartama alatt legalább
háromszor nem valósul meg, úgy a terület a programból kizárásra kerül - a korábban felvett
támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.
A vis maior eseteken felül nem minősülnek jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
amennyiben az AKG rendelet 57. § (5) bekezdésében meghatározottak fennállása
megállapításra kerül.
XII. A közlemény mellékletei
1. melléklet – Kitöltési útmutató Támogatási kérelem webes benyújtáshoz
2. melléklet - D9925-01-Tenyésztőszervezeti tagság igazolása
3. melléklet - Kitöltési útmutató a D9925-01 dokumentumhoz
4. melléklet - D0068-01-Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása
5. melléklet - Kitöltési útmutató a D0068-01 dokumentumhoz
6. melléklet - D3001-01 Ökológiai gazdaság állatállományának igazolása
7. melléklet - Kitöltési útmutató a D3001-01 dokumentumhoz
XIII. Kapcsolódó jogszabályok
- a Tanács 2009. január 19-i a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
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valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK
rendelete;
- a Bizottság 2006. december 7-i, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló1975/2006/EK rendelete;
- a Tanács 2005. szeptember 20-i az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete;
- a Bizottság 2004. április 21-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i
1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelete;
- az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i, a szarvasmarhák azonosítási és
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek
címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1760/2000/EK rendelete;
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételes esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár- környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM
rendelet;
- az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet;
- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet;
- a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet;
- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM
rendelet;
- a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,
- az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet,
- a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;
- vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet;
- a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról
szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet.
6

VIII. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.
Az EMVA AKG támogatással kapcsolatosan további információval a falugazdászok, a
Magyar Agrárkamara szaktanácsadói, a Területi Szaktanácsadási Központok szaktanácsadói
és az MVH ügyfélszolgálata szolgálhat (ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu).
Az EMVA jogcímekkel kapcsolatos további információ a www.umvp.eu oldalon található.
Budapest, 2009. május .29.

Margittai Miklós
elnök
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