A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
187/2011. (XII.22.) számú
KÖZLEMÉNYE
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási
összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről szóló
179/2011. (XII.20.) MVH Közlemény módosításáról
I. A módosítás indoka
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM
rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 8. § (2) bekezdése 2011. december 21-én, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet,
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011 (XII. 21.) VM rendelettel
módosításra került. A módosító rendelet 2. §-ának értelmében a kifizetési kérelem
benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első
kifizetési időszakában kerülhet sor, amennyiben az ügyfél eleget tett a 3. § (2)
bekezdésben, a 4. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő feltételeknek, valamint a 4. évre
vállalt üzemméret teljesítésének igazolására csatolta a 7. § (1) bekezdés c) pontjában
előírt blokktérképet.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(továbbiakban Vhr.) 21. § (2) bekezdése 2011. december 21-én módosításra került az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes
agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet
módosításáról szóló 124/2011. (XII.21) VM rendelettel. A módosító rendelet 15. §-a
értelmében az üzemméret számításhoz a standard fedezeti hozzájárulás támogatási
kérelem benyújtásakor hatályos értékeivel kell számolni.
A támogatási rendelet és a Vhr. módosításával összhangban szükséges módosítani a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg
fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről szóló 179/2011.
(XII.20.) MVH Közleményt.
II. Módosuló rendelkezések
1) A Közlemény I. pontjának második, harmadik, illetve az ötödik bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„I. A kifizetés igénylésének feltételei
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására
legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési
időszakában kerülhet sor.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2008. évben támogatási határozatot kapott
ügyfelek esetében a kifizetési kérelmet legkésőbb a 2013. január 1. és 31. közötti
kérelembenyújtási időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.
A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási
kérelem benyújtásakor hatályos Vhr. 1. számú mellékletében szereplő SFH értékeket,
valamint a kifizetési kérelem benyújtását megelőző évnek január 1-jén érvényes EKB
által közzétett, hivatalos Ft/euro középárfolyamát (277,95 Ft/€) kell figyelembe venni.”
2) A Közlemény 4. számú Kitöltési útmutató melléklete a következő pontban változott:
Az Általános tudnivalók 2. pontja:
„Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelmének benyújtásakor hatályos 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplő SFH értékeket, valamint a kifizetési
kérelem benyújtását megelőző évnek január 1-jén érvényes EKB által közzétett, hivatalos
Ft/euro középárfolyamát (277,95 Ft/€) kell alkalmazni az üzemméret számítása során.
A 2011. évre vonatkozó üzemméret (EUME nagyság) kiszámításának képlete:
Σ(SFH*Mennyiség)/1200*277,95”
III. Közlemény kapcsolódó mellékletei
– Kitöltési útmutató - 1. számú melléklet
IV. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További
információk
megtalálhatóak
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH (www.mvh.gov.hu)
honlapján. Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen,
illetve telefonon az MVH Központ és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán kérhető.
Budapest, 2011. december 22.
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