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ÚMVP módosítási javaslat 

I. tengely 

5.3.1.1.1. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek 

 

Intézkedés kód: 111 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

A TANÁCS 1698/2005/EK rendelet 20. cikk a) pontjának (i) alpontja, és a 21. cikke. 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

Hazánk 2011. július 7-én benyújtotta az ÚMVP 8. verziószámú módosítását, amelyben új 

intézkedésként szerepel a „5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz 

nyújtandó kompenzációs támogatás”. Tekintettel arra, hogy a jogcím előírja az 

erdőgazdálkodóknak a képzésen való részvételt, szükségessé válik a „Szakképzés a 

tájékoztatási tevékenységről” szóló intézkedés kiegészítése a „Natura 2000 erdőterületeken 

történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás” képzési programmal.  

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az ÚMVP 5.3.1.1.1. fejezetének módosítása oly módon, hogy a „A tevékenységek leírása” 

rész 3. pontjának b) része kiegészül a  „Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz 

nyújtandó kompenzációs támogatás” intézkedéssel.  

5. A módosítás várható hatásai 

Az intézkedés módosítása biztosítja, hogy a Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 

olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyek segítséget jelentenek számukra a Natura 2000 
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intézkedés keretében vállalt kötelezettségeik teljesítésében, és a környezettudatosabb erdő-

gazdálkodásban. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A fenti módosítások összhangban állnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai 

Terv céljaival. Az ÚMVST öt fő intézkedése között szerepel „az információ és a tudás 

terjesztésének szorgalmazása”, amely intézkedés elősegíti az innovatív gyakorlatok elter-

jesztését, ideértve a környezetbarát gazdálkodási módszereket is. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás pénzügyi hatásokkal nem jár. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

I. tengely 

5.3.1.1.2. Fiatal gazdák induló támogatása 

 

Intézkedés kód: 112 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A fiatal gazdák induló támogatása az ÚMVP I. tengelyének kiemelt intézkedése, amelyet a 

benyújtott támogatási kérelmek növekvő száma is alátámaszt. A félidei értékelő jelentés 

megállapításai1 szintén alátámasztják azt, hogy az intézkedést nem csak a jelentős érdeklődés 

miatt, hanem annak valós hasznossága okán is szükséges újranyitni, elősegítve a Programban, 

illetve a Stratégiában megfogalmazott célokat. A jogcím újranyitása során a magyar 

hatóságok nagy hangsúlyt helyeznek arra is, hogy a támogatás pozitív hatásai valóban a 

vidéki, elöregedő, jellemzően elmaradott, alacsony lélekszámú falvakkal jellemezhető 

térségekben jelentkezzenek. 

A jogcím vonatkozásában az eddigi két megnyitás alkalmával összesen 8 660 db 

támogatási kérelem érkezett be, megközelítőleg 65 milliárd Ft támogatási igénnyel. A 

legfrissebb adatok alapján a támogatott ügyfelek száma 2 372 mintegy 24,4 milliárd Ft 

megítélt támogatási összeggel. 

                                                 

1 „Az intézkedés output indikátora már meghaladta a tervezett értéket (1500 támogatott fiatal gazda), 

megnyitása mégis indokolt a jövőben is, mert a korszerkezet érdemi módosítása további fiatal gazdálkodók 

bevonását igényli. Az eddigi jelentkezési számok alapján igény is van a támogatás iránt.” 
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Az intézkedés újbóli, harmadik alkalommal történő meghirdetése kiemelt szakpolitikai cél, 

amely találkozik az érintettek érdekeivel és várakozásaival is, azonban az intézkedésen 

keletkezett forrásfeszültség mindenképpen további források bevonását igényli. 

A forrásátcsoportosítás hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki térségekben minél több fiatal 

kezdjen gazdálkodásba, ezzel is növelve az ágazat dinamikáját és csökkentse a vidéki térségek 

elöregedését. 

Az átcsoportosítás által lehetővé válik további mintegy 400 fiatal gazdálkodó indulásának 

elősegítése. A gazdatársadalom korfájának optimalizálása aspektusából a fiatal 

agrárvállalkozók arányának fokozása hozzájárul a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú 

fenntartásához, az élethivatásszerű vidéki életforma elterjesztéséhez. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az intézkedés ismételt megnyitása érdekében forrásátcsoportosítás szükséges„A fiatal 

gazdák induló támogatása” jogcímre 11 512 862 euró (mintegy 3,2 milliárd Ft) összegben az 

alábbi jogcímekről: 

„Az erdők gazdasági értékének javítása” (122.) intézkedésről 4 317 323 euró és „A 

szerkezet-átalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása” (141.) intézkedésről 

pedig 7 195 539 euró. 

5. A módosítás várható hatásai 

A fiatal gazdák induló támogatása intézkedés kiemelt szerepet kap az I. tengely 

intézkedései között, amelyet az iránta tapasztalható érdeklődés is reprezentál.  

Tekintettel a programozási időszak zárásának közeledtére a „141. A szerkezet-átalakítás 

alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása” intézkedésre a következő programozási 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
Euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

122. Az erdők gazda-
sági értékének javí-
tása 

4 317 323 
112. Fiatal 

gazdák 
induló 

támogatása 

11 512 862 141. A szerkezet-át-
alakítás alatt álló, 
félig önellátó gazda-
ságok támogatása 

7 195 539 
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periódusban kíván nagyobb hangsúlyt helyezni a tárca. Az intézkedést érintően egy 

pilotprogram kidolgozása van folyamatban, amelynek beindítása 2012-re várható a jogcímen 

fennmaradó keretösszeggel. 

A „122. Az erdők gazdasági értékének javítása” intézkedésen belül a gépbeszerzés 

alintézkedés az elmúlt időszakban kétszer került megnyitásra, ismételt megnyitását nem 

tervezi a tárca. Az átcsoportosítást követően megmaradt forrásból 2012-ben az erdők 

gazdasági értékének növelése (ápolási támogatás) alintézkedés megnyitása tervezett, mely 

kapcsolódik a közfoglalkoztatáshoz is.  

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban áll az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben 

foglalt célkitűzésekkel, amelyet a következőkkel támasztunk alá. 

A Stratégia 15 fő intézkedést határoz meg, amelyek közül kettő a korszerkezet-váltás 

támogatása és a gazdasági és termelési szerkezetváltás. Az előbbi kézenfekvő módon, az 

utóbbi áttételesen kapcsolódik jelen jogcímhez. A korszerkezet-váltás az elöregedő 

gazdálkodói réteg miatt egyre erősödő szükségletként jelentkezik Magyarországon; a 

termelési szerkezetváltás megvalósítását pedig csak egy dinamikusabb, új alkalmazások, 

módszerek, technológiák iránt nyitott, jellemzően fiatalabb gazdálkodói rétegtől várhatjuk. Az 

intézkedés forrásaiból megvalósuló támogatások nem elegendőek a korszerkezet-váltás teljes 

végrehajtására, de egy-egy térségben a fiatal gazdálkodók példái nyomán a hosszabb ideje 

mezőgazdasági tevékenységet végzők is korszerűsítéseket, szerkezetváltást hajthatnak végre. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás által a pénzügyi források hatékonyabb felhasználása várható. Az I. tengelyt 

érintő teljes közpénzből történő hozzájárulás változatlan marad a módosítás következtében.  

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

I. tengely 

5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 

121.1. alintézkedés: Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben  

 

Intézkedés kód: 121 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG  

RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A Program befejezéséig – a Programban és az ÚMVST-ben megfogalmazott célok elérése 

érdekében – a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve a korábbinál korlátozottabb 

mértékben ugyan, de továbbra is szükséges a támogatási lehetőség fenntartása a kertészeti 

ágazat versenyképességének növelése érdekében. 

Ezzel egyidejűleg az eddig megítélt gépbeszerzési támogatások nagyságrendjét figyelembe 

véve az IH úgy véli, hogy a még rendelkezésre álló források ésszerűbb, az agrárgazdaság 

érdekeit jelenleg megfelelőbben szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében az 

alintézkedéséről forrásátcsoportosítást javasol a 123-as intézkedés 1. alintézkedésére.   

 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az intézkedésekkel elérni kívánt célok megvalósítása érdekében végrehajtandó a 

támogatás felső határának csökkentése az alábbiak szerint: 
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A 121.1 alintézkedés (Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben) - 

Kertészet korszerűsítése támogatása (121.1.b.) esetében a támogatás felső határa  183 824 

euró/projekt (50 millió Ft). 

A 121. intézkedés Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben 

alintézkedésről forrásátcsoportosítás 5 357 140 euró értékben a 123. intézkedésre: 

 

Az alintézkedésre allokált források jelentős része felhasználásra került, azonban az 

alintézkedésen belül megvalósított gépbeszerzések eddigi nagyarányú támogatottsága, illetve 

a magas hozzáadott értéket képviselő termékek előállításának szükségessége lehetővé teszi, 

hogy a fel nem használt forrásokat átcsoportosítsuk. 

5. A módosítás várható hatásai 

A jelenleg rendelkezésre álló keretösszeget figyelembe véve az IH felülvizsgálta a 

jogcímet, ennek függvényében tervei csökkenteni a támogatás felső határát.  

A támogatás felső határának csökkentésével az alintézkedés várhatóan eredményesebben 

éri el a kitűzött célját, mivel így több termelőnek biztosít lehetőséget életképes kertészeti 

üzem létrehozására. A támogatás felső határának csökkentésével elérhető, hogy a 

rendelkezésre álló keretösszeg nem csupán néhány nagyobb beruházás között oszlik meg. Az 

ágazat modernizációjával a termésbiztonság valamint a termésátlagok növelése érhető el, 

környezetbarát technológiák alkalmazása mellett. A fentiek értelmében a kertészeti ágazat 

volumenének növekedése várható. 

Az IH megítélése szerint az átcsoportosítani kívánt összeg (amely döntően az önálló 

gépbeszerzést érinti az alintézkedésen belül) 123-as intézkedésen történő felhasználása jobban 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

123. 
Mezőgazdasági 

termékek 
értéknövelése 

5 357 140 

121.1 sz. alintézkedés 
Beruházások a 

szántóföldi 
növénytermesztésben 

és a kertészetben 
alintézkedés   

(Önálló gépbeszerzés) 

5 357 140 
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segíti az ország agrárgazdasági érdekeit, elősegíti a munkahelyteremtést, lehetőséget ad az 

élelmiszeripari vállalkozások nagyobb arányú innovációjára. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban áll az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben 

foglalt célkitűzésekkel, amelyet a következőkkel támasztunk alá. 

A kertészet korszerűsítése alintézkedéssel a felső határ fentiek szerinti csökkentésével a 

várható hatások megegyeznek az ÚMVP-ben előirányzott célokkal.  

Az ágazat fejlesztésével – tekintettel ennek kézimunkaigényére – a foglalkoztatottság 

növekedését is el kívánja a tárca érni. A jogcím keretében geotermikus energia felhasználása 

is támogatható, amely szintén hozzájárul az ÚMVP-ben kitűzött környezetvédelmi 

eredmények eléréséhez. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás által a pénzügyi források hatékonyabb hasznosulása várható. Az 

átcsoportosítással az agrárgazdaság modernizációjának azon irányát segítjük elő, amely 

nagyobb jövedelembiztonságot, magasabb minőségű élelmiszereket biztosíthat a 

mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintjének emelésével. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

I. tengely 

5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 

121.5. Üzemi diverzifikáció alintézkedés 

(a 1698/2005/EK r. 26. cikke alapján) 

Intézkedés kód: 121 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése jogcím keretében az üzemi diverzifikáció 

alintézkedés a programozási időszak (2007-2013) kezdete óta kétszer került megnyitásra. A 

programozási időszakból még hátralévő időszakban – a korábbinál kisebb mértékben – 

szükséges a támogatási lehetőség fenntartása az agrártermelésbe újonnan belépők (például 

fiatal gazdák), és a fejlesztési támogatási lehetőségből eddig kimaradt mezőgazdasági 

termelők érdekében. 

A 121-es intézkedés nem minden alintézkedése merítette ki az eredetileg allokált keretet, 

így az ismételten megnyitandó intézkedésre mintegy 3 milliárd Ft (10 714 280 euró) 

keretösszeg áll rendelkezésre. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az egyes termékkörök támogatási lehetőségeinek átstrukturálása miatt szükségessé vált a 

felhasználási területek szűkítésének Programban történő átvezetése is, így a mezőgazdasági 

termelők élelmiszer-feldolgozási tevékenységei közül az Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alapból támogatott borfeldolgozásnak a támogatandó célterületek közül történő törlése 

indokolt. Az ÚMVP 2006-2013 közötti végrehajtása során 2008-ban nyílt meg a 
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mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatása jogcím, melynek szabályait a 47/2008. 

(IV. 17.) FVM rendelet állapította meg. A jogcímen az élelmiszer-feldolgozás ágazatainak 

fejlesztéseit támogattuk, köztük a borágazatot is. A jogcím alapján 2008-ban és 2009-ben 

lehetett támogatási kérelmet beadni. A jogcím forrásai (EMVA) a két támogatási időszak után 

kimerültek. 

Ugyanebben a programozási időszakban megjelent a 479/2008/EK rendelet a borpiac 

közös szervezéséről.  A jogszabály a borágazat komplex támogatását tette lehetővé EMGA 

forrásból. Magyarország a komplex támogatás elnyerése érdekében, benyújtotta az Európai 

Bizottsághoz a Bor Nemzeti Programot, amit a Bizottság elfogadott. A nemzeti programban 

több intézkedés is szerepelt, ezek: 

- szőlőültetvények szerkezetátállítása 

- melléktermék-lepárlás 

- sűrített szőlőmust alkalmazása 

- szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlás 

A 479/2008/EK rendelet alapján beruházás támogatása is lehetséges lett volna, de ez az 

intézkedés az EMGA-EMVA párhuzamos finanszírozás elkerülése miatt nem épült be 2009-

2010-ben a programba. 

Az EMVA források kimerülése után – miután a mezőgazdasági termékek értéknövelésének 

támogatásáról szóló jogcím ismételt megnyitása nem látszott valószínűnek, megjelent a 

16/2010. (IX. 17.) VM rendelet az EMGA-ból borászati gépek, technológiai berendezések 

beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről. 

 

Az intézkedésekkel elérni kívánt célok megvalósítása érdekében végrehajtani tervezett 

további módosítás a támogatás felső határának – az egy projektre adható maximális 

támogatási összegnek – csökkentése az alábbiak szerint: 

Az üzemi diverzifikáció alintézkedés esetén a projektenkénti támogatás felső határának 

csökkentése 367 647 euróra (100 millió Ft), számítástechnikai beruházás esetén 36 765 euróra 

(10 millió Ft). 

5. A módosítás várható hatásai 

A célok elérése érdekében a támogatás összegének felső határát annak érdekében 

tervezzük csökkenteni, hogy minél több termelőnek legyen lehetősége a támogatással egy 

hosszabb távon életképes üzemméretet létrehozni, vagy a meglévő üzemét korszerűsíteni. Így 

elérhető, hogy ne csak néhány nagyobb vállalkozás használja fel a rendelkezésre álló keretet. 
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Az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások nagyobb számban növelhetik verseny-

képességüket, javíthatják környezetvédelmi feltételeiket. Nő termékeik élelmiszer-biztonsági 

helyzete, javul a feldolgozott élelmiszeripari termékek aránya az alapanyag-előállítással való 

összevetésben. A vállalkozások fejlesztési forráshoz jutása hozzájárulhat a foglalkoztatás 

növeléséhez, a vidéken élők helyben maradásához. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervvel, 

amelyet alátámaszt, hogy a Stratégiában a kiemelt 15 fő intézkedés között szerepel a 

gazdasági és termelési szerkezetváltás megvalósítása a jó minőségű és magas hozzáadott 

értékű termékek előállításának érdekében.  

A Stratégiában az I. tengely kiemelt területei közé tartozik a modernizáció, az innováció és 

az élelmiszerláncban végrehajtandó minőségjavulás. Jelen alintézkedések módosítása, 

valamint az átcsoportosítás a felsorolt célokat szolgálja. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás pénzügyi átcsoportosítással nem jár, de a támogatási felső határ módosítása 

révén több kisebb projekt támogatására nyílik lehetőség. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

I. tengely 

5.3.1.2.2. Az erdők gazdasági értékének javítása 

Intézkedés kód: 122 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. octóber 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

Az intézkedés mindeddig nem került megnyitásra. Az előzetesen felmért igények szerint a 

várhatóan 2012-ben megnyitásra kerülő intézkedésen maradó forrásösszeg elegendő az 

erdőápolási feladatok kapcsán felmerülő forrásigények kielégítésére.  

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

„Az erdők gazdasági értékének javítása” (122.) intézkedésről 4 317 323 euró kerül 

átcsoportosításra a 112. (Fiatal gazdák támogatása) intézkedésre. 

 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

112. Fiatal 
gazdák 
induló 

támogatása 

4 317 323 
122. Az erdők 

gazdasági értékének 
javítása 

4 317 323 
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5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás a 122-es intézkedés esetében nem jár hátrányos következményekkel, a 

várható forrásigények az intézkedésen maradó keretből támogathatóak lesznek. Az erdők 

gazdasági értékének javítása a magyar hatóságok szerint a munkahelyteremtés kapcsán is 

jelentős szerepet játszik majd a vidéki térségekben. 

A „Fiatal gazdák támogatása” intézkedésen hasznosuló forrásösszeg viszont nagymér-

tékben hozzájárul a magyar mezőgazdaság korszerkezet-váltásához. A korszerkezet váltás 

egyik előfeltétele annak, hogy innovatív, versenyképes gazdaságok szülessenek, illetve 

elősegíti azt is, hogy az aktív mezőgazdasági termelésből kivonulni kívánó idősebb 

gazdálkodók a gazdaságaikat továbbadhassák azt fenntartani kívánó fiatalabb szak-

embereknek. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A fenti módosítások összhangban állnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai 

Terv céljaival. Az ÚMVST első tengelyének vonatkozásában öt fő intézkedés (terület) 

szerepel, melyekből az egyik „Az életkor-szerkezetváltás támogatása”. Ez utóbbi a 

mezőgazdasági termelés humán feltételeinek javítását célozza azáltal, hogy alapot biztosít a 

versenyképesség javításához a korstruktúra-váltás ösztönzése révén. A megfelelő korstruktúra 

kialakítását segíti elő a „Fiatal gazdálkodók induló támogatása” intézkedés. 

Az ÚMVST szintén szerepelteti a „Megújuló energiaforrások felhasználásának és 

előállításának elősegítése” és az „Erdészet” intézkedést az öt fő intézkedés (terület) között, 

amelyben helyet kap a 122-es jogcím is, de ezen belül a hangsúlyt nem az erdők gazdasági 

értékének növelése intézkedésre helyezi, hanem a primer mezőgazdasági termelés egyéb 

termékeinek energetikai célú felhasználására, illetve a mezőgazdasági üzemek 

korszerűsítésére, valamint az erdészeti termékek értéknövelésére.  

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás a fent bemutatott hatásokon túl egyéb pénzügyi hatásokkal nem jár. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta el / 

bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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Módosítás beterjesztése 

I. tengely 

5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése 

(1. sz. alintézkedés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése) 

(a 1698/2005/EK r. 28. cikke alapján) 

 

Intézkedés kód: 123 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

A 1698/2005/EK rendelet 20. cikk (b) (iii) pont, illetve a 28. cikk 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások jogcím a prog-

ramozási időszak (2007-2013) kezdete óta kétszer került megnyitásra. Az eredetileg 

megszabott források maradéktalanul felhasználásra kerültek. A programozási időszakból még 

hátralévő időszakban – a korábbinál kisebb mértékben – szükséges a támogatási lehetőség 

fenntartása az élelmiszer-feldolgozásba újonnan belépők és a fejlesztési támogatási 

lehetőségből eddig kimaradt élelmiszer-feldolgozó vállalkozások érdekében. A vállalkozások 

támogatása elősegíti Magyarország azon törekvéseit, amelyek a nagyobb hozzáadott értéket 

tartalmazó végtermékek előállítását, innovatív alkalmazások felhasználását célozza. 

Az ÚMVP I. tengelyének intézkedéseinek jelentős része jelenleg forráshiányos, mert a 

rendelkezésre álló keretösszeg jelentős része (mintegy 80%-a) felhasználásra került. Az 

intézkedés ismételt megnyitása érdekében az I. tengely forrásai között átcsoportosítás 

szükséges; illetve a jelenleg rendelkezésre álló keretösszeget figyelembe véve az IH felül-
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vizsgálta az érintett jogcímeket, ennek függvényében tervezi csökkenteni a támogatások felső 

határát. 

További forrásokat igényel az intézkedés 2009. évi benyújtásával és 2010. évi értékeléssel 

kapcsolatos jogorvoslati eljárások eredményeképpen jelentkező támogatási igények teljesítése 

10 714 280 euró (mintegy 3 milliárd Ft) értékben. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az ismételt jogcímnyitás fedezetére és a jogorvoslati eljárások eredményeképpen 

jelentkező támogatási igények teljesítésére az IH 17 857 140 euró összegű 

forrásátcsoportosítást kezdeményez a 123. intézkedésre: 

- a „Mezőgazdasághoz és erdészethez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” (125-ös) 

intézkedésről 12 500 000 euró, 

- a 121-es intézkedés 1. alintézkedéséről (önálló gépbeszerzés) 5 357 140 euró értékben. 

 

A fentiekben említett átcsoportosítási szükségleteken túl szükségessé vált a felhasználási 

területek szűkítésének Programban történő átvezetése is, így a mezőgazdasági termelők 

élelmiszer-feldolgozási tevékenységei közül a borfeldolgozás támogatása törlésre kerül.  

Az intézkedésekkel elérni kívánt célok megvalósítása, a támogatott projektek számának 

növelése érdekében a támogatás felső határának – az egy projektre adható maximális támo-

gatási összegnek – a csökkentését tervezi az IH a következők szerint: jelen intézkedés esetén a 

támogatás felső határa 367 647 euró (100 millió Ft), számítástechnikai beruházás esetén 

36 765 euró (10 millió Ft). 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
Euró 

(uniós és 
nemzeti forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

125. Mezőgazdasághoz és 
erdészethez kapcsolódó infra-
struktúra fejlesztése 

12 500 000 

123. Mezőgaz-
dasági termékek 

értéknövelése 
17 857 140 121.1 sz. intézkedés  Beru-

házások a szántóföldi növényter-
mesztésben és a kertészetben 
alintézkedés - Önálló gépbeszer-
zés  

5 357 140 
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5. A módosítás várható hatásai 

Az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások növelhetik versenyképességüket, javíthatják 

környezetvédelmi feltételeiket. Nő termékeik élelmiszer-biztonsági helyzete, javul a 

feldolgozott élelmiszeripari termékek aránya az alapanyag-előállítással való összevetésben. A 

vállalkozások fejlesztési forráshoz jutása hozzájárulhat a foglalkoztatás növeléséhez, a 

vidéken élők helyben maradásához. 

A célok elérése érdekében a támogatás összegének felső határát annak érdekében 

csökkenteti az IH, hogy minél több termelőnek legyen lehetősége a támogatással egy 

hosszabb távon életképes üzemméretet létrehozni, vagy a meglévő üzemét korszerűsíteni. Így 

elérhető, hogy ne csak néhány nagyobb vállalkozás használja fel a rendelkezésre álló 

támogatási keretet. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervvel, 

amelyet alátámaszt, hogy a Stratégiában a kiemelt 15 fő intézkedés között szerepel a 

gazdasági és termelési szerkezetváltás megvalósítása a jó minőségű és magas hozzáadott 

értékű termékek előállításának érdekében.  

A Stratégiában az I. tengely kiemelt területei közé tartozik a modernizáció, az innováció és 

az élelmiszerláncban végrehajtandó minőségjavulás. Jelen intézkedés a felsorolt célokat 

szolgálja. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás által a pénzügyi források hatékonyabb hasznosulása várható. Az I. tengelyt 

érintő teljes közpénzből történő hozzájárulás változatlan marad a módosítás következtében. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta el / 

bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat  

I. tengely 

5.3.1.2.5. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 

Mezőgazdasági utak fejlesztése alintézkedés 

 

Intézkedés kód: 125 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG   

RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

A TANÁCS 1698/2005/EK rendelet 30. cikk  

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

Az ÚMVP I. tengelyének intézkedései jelenleg forráshiányosak, mert a rendelkezésre álló 

keretösszeg jelentős része (80%-a) felhasználásra került. A jelenleg rendelkezésre álló 

keretösszeget figyelembe véve az IH felülvizsgálta a jogcímeket, ennek függvényében tervezi 

csökkenteni a támogatások felső határát. A Kormányprogramnak való megfelelés céljából 

kiemelten kezeljük a kistermelők fejlesztési lehetőségeinek biztosítását, valamint a vidéki 

jövedelemszerzés növelését az ÚMVP keretében is.  

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az intézkedésekkel elérni kívánt célok megvalósítása érdekében végrehajtandó a 

támogatás felső határának csökkentése az alábbiak szerint: 

A 121. intézkedés mezőgazdasági utak fejlesztése alintézkedés esetében a támogatás felső 

határa 215 866 euro/projekt (~60 000 000 Ft). 



ÚMVP MB 2011. december 13 - ÚMVP programmódosítási javaslatok I-II. tengely 19/19

5. A módosítás várható hatásai 

A célok elérése érdekében a támogatás összegének felső határát annak megfelelően kívánja 

csökkenteni a tárca, hogy minél több termelőnek legyen lehetősége saját infrastruktúrájának 

fejlesztése érdekében támogatáshoz jutni. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítási javaslat az ÚMVST-ben foglalt célokkal összhangban van. A 

„Mezőgazdasági utak fejlesztése” alintézkedés révén lehetőség nyílik burkolt-, stabilizált-, és 

földutak fejlesztésének uniós, társfinanszírozott támogatására. Az eltérő bekerülési 

költségekből adódik, hogy a forrásigényesebb burkolt utak önerejét csak a tőkeerős 

önkormányzatok és mezőgazdasági termelők tudják biztosítani. Az eltérő adottságú vidéki 

térségek esélyegyenlőségének biztosítása, a hátrányosabb helyzetű, forráshiányos 

önkormányzatok lehetőségének kiterjesztése végett a támogatás felső határának csökkentése 

kívánatos. Ezáltal nem fordulhat elő, hogy a nagyobb mértékű beruházások forráslekötése 

miatt a kis vállalkozások nem jutnak fejlesztési forrásokhoz.  

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás pénzügyi átcsoportosítással nem jár. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta el / 

bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

I. tengely 

5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok 

támogatása 

Intézkedés kód: 141 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

Az intézkedés mindeddig nem került megnyitásra. Az IH várhatóan 2012-ben pilot 

jelleggel megnyitja a támogatási intézkedést azzal a céllal, hogy felmérje az intézkedés jelen 

gazdasági körülmények közötti hasznosságát, hasznosulását.  

Az intézkedésen lévő források átcsoportosítása lehetővé tesz olyan felhasználási területek 

támogatását (Fiatal gazdák támogatása), amely várhatóan nagyobb mértékben, jobb 

hatásfokkal segíti elő a mezőgazdasági szerkezetváltást, a tényleges, piaci árualapot képző 

termelés megvalósulását, a jövedelemszerzés biztonságának elősegítését.  

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

„A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása” (141.) 

intézkedésről 7 195 539 euró kerül átcsoportosításra a 112. (Fiatal gazdák támogatása) 

intézkedésre. 
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Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
euró 

(uniós és 
nemzeti forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

112. Fiatal gazdák 
induló támogatása 

7 195 539 
141.  A szerkezetátalakítás 

alatt álló, félig önellátó 
gazdaságok támogatása 

7 195 539 

 

5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás a 141-es intézkedés esetében nem jár hátrányos következményekkel, a 

várható forrásigények az IH által tervezett felhasználási mód keretében kielégíthetők lesznek. 

A „Fiatal gazdák támogatása” intézkedésen hasznosuló forrásösszeg viszont nagy-

mértékben hozzájárul a magyar mezőgazdaság korszerkezet-váltásához. A korszerkezet váltás 

egyik előfeltétele annak, hogy innovatív, versenyképes gazdaságok szülessenek, illetve 

elősegíti azt is, hogy az aktív mezőgazdasági termelésből kivonulni kívánó idősebb 

gazdálkodók a gazdaságaikat továbbadhassák azt fenntartani kívánó fiatalabb szak-

embereknek. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A fenti módosítások összhangban állnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv 

céljaival. Az ÚMVST első tengelyének vonatkozásában öt fő intézkedés (terület) szerepel, 

melyekből az egyik „Az életkor-szerkezetváltás támogatása”. Ez utóbbi a mezőgazdasági 

termelés humán feltételeinek javítását célozza azáltal, hogy alapot biztosít a versenyképesség 

javításához a korstruktúra-váltás ösztönzése révén. A megfelelő korstruktúra kialakítását 

segíti elő a „Fiatal gazdálkodók induló támogatása” intézkedés. 

Az ÚMVST az „Innováció és minőség az élelmiszerláncban” fő intézkedés (terület) keretei 

között szerepelteti „A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása” 

141-es intézkedést, de ezen belül a hangsúlyt erre helyezi, hanem az élelmiszerminőségi 

rendszerek fejlesztésére, a termelői összefogás javítására illetve a mezőgazdasági és erdészeti 

termékek értéknövelésére.  

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás a fent bemutatott hatásokon túl egyéb pénzügyi hatásokkal nem jár. 
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8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta el / 

bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat  

II. tengely 

5.3.2.1.2. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére 

Intézkedés kód: 212 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG       RÉGIÓ: 

ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007 október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

A TANÁCS 1698/2005/EK rendelet 36. cikk (ii) alpont a) pont, a 37. és 93. cikk, a 

1257/1999/EK rendelet I. Melléklet 15. cikk (3) fejezet 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 27. cikk (6) fejezet, valamint a II. Melléklet 

5.3.2.1.2. pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

1. 2006-ban a Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére 

intézkedésre (a továbbiakban: KAT) az ÚMVP-ben 23 587 241 euró forráskeret került 

allokálásra. A keretösszegnek az előzetes számítások szerint 2009. végéig kellett fedeznie a 

kifizetéseket tekintettel arra, hogy 2006-ban az Európai Bizottság azt tervezte, hogy 2010. 

január 1-vel a KAT intézkedés teljes mértékben átalakul. Annak következtében, hogy a 

jogcím-felülvizsgálatot a Bizottság 2014-re halasztotta, a kifizetésekre szánt forrás 2009-ben 

kimerült. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott, a 2009-es év fennmaradó 

kifizetéseire vonatkozó adatok alapján 2010-ben az ÚMVP módosítása keretében 

forrásátcsoportosítást hajtott végre az IH, melynek során a KAT rendelkezésre álló forrásait a 

korábbi 23 587 241 euró összegről 33 392 656 euró összegre növelte, mely forrást a Natura 

2000 gyepterületek támogatása jogcímről csoportosított át. 
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A fenti 2010-ben végrehajtott forrásátcsoportosítással csak a 2009-ben beérkezett kérelmek 

támogatási igényének teljesítése rendeződött, ugyanakkor a 2010-es év KAT kérelmeire 

további 12 113 255 euró forrásra volt szükség. A fenti összeg a Nem termelő beruházásoknak 

nyújtott támogatás (216. intézkedés), valamint az Erdő-környezetvédelmi kifizetések (225. 

intézkedés) intézkedésekből került átcsoportosításra. 

A 2011-ben beérkezett támogatási kérelmek kifizetése a legfrisebb adatok alapján még 

további 12 600 000 euró összeget igényel. Ennek megfelelően újabb forrásátcsoportosításra 

van szükség. A fenti összeg átcsoportosítását az Erdő-környezetvédelmi kifizetések (225.) 

intézkedés forráskeretének terhére kívánja az IH végrehajtani. 

Tekintettel arra, hogy az ÚMVP II. tengely intézkedéseinek jövőbeni forrás-alakulására 

jelen módosítás időpontjában még csak az eddigi forráslekötések alapján készített becslések 

állnak rendelkezése, a KAT intézkedés 2013-ig várhatóan szükséges teljes forrásigényének 

átcsoportosítására jelen helyzetben nincs lehetőség. 

 

2. A Minisztérium 2008. december 19-én hivatalosan benyújtotta az ÚMVP módosítására 

vonatkozó dokumentumot az Európai Bizottsághoz. 

Az IH az ÚMVP „Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére” 

intézkedés esetén a „Kedvezményezettek köre, és jogosultsági feltételek” rész 

vonatkozásában azt tervezte, hogy a módosítás elfogadásával a „Nem részesülhetnek 

támogatásban az 50% feletti állami tulajdoni hányaddal rendelkező gazdaságok.” 

megfogalmazású tiltás törlésre kerül. 

A Bizottsággal folytatott informális egyeztetés eredményeként a módosítás az alábbiak 

szerint történt meg: 

„Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek működési támogatást kapnak a központi állami 

költségvetésből csak abban az esetben kaphatnak támogatást, ha elsődlegesen mezőgazdasági 

tevékenységet folytatnak, továbbá közvetlen jövedelem kiesésük van az intézkedés 

kötelezettségeinek betartásából adódóan.” 

A Bizottság az ÚMVP fenti módosítását 2009. szeptember 29-én e rendelkezéssel fogadta 

el. 

2010. szeptember 13-17. között az AKG és KAT intézkedésekkel összefüggő irányítási, 

ellenőrzési és szankcionálási rendszer RD2/2010/11/HU számú bizottsági vizsgálata zajlott. A 

Bizottság auditorai észrevételezték, hogy a fenti módosítás hazai jogszabályba való átültetése 

nem történt meg. Az audit során az IH megindokolta, hogy a Minisztérium illetékességi és 
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befolyási körén kívül eső – az állami költségvetés elosztása területén időközben bekövetkezett 

– okok miatt a szóban forgó módosítás okafogyottá vált. Jelenleg nincsen Magyarországon 

olyan költségvetési szerv, amely amellett, hogy működési támogatást kap a központi 

költségvetésből, meg tudna felelni a fenti két követelménynek is, ezáltal az esetleges 

jogszabály módosításnak nem lenne személyi hatálya, azaz célcsoportja. 

A 2011. június 24-i bilaterális egyeztetésen az auditorok ismételten felhívták hazánk 

figyelmét az ÚMVP és a jogszabályok harmonizálásának szükségességére 

A fentiek miatt a minisztérium 2011. július 6-i dátummal kezdeményezte a KAT 

intézkedésre vonatkozó jogcímrendelet módosítását. 

A módosítás-tervezet tárcán belüli egyeztetése során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal jelezte, hogy az ÚMVP 2009-es módosítása során bekerült feltétel rendelettervezetbe 

történő beillesztése nem teszi lehetővé a végrehajtható ellenőrzést, továbbá az „elsődlegesen 

mezőgazdasági tevékenységet folytatnak” megkötés alapján kikerülnének a támogatásra 

jogosultak köréből az önkormányzatok, amely nem célja a rendeletmódosításnak.  

Tekintettel a fentiekre az ÚMVP vonatkozó részeinek ismételt módosítását kezdeményezi 

az IH, amelynek értelmében az eredeti szöveg kerülne vissza a Programba Ez alapján 

továbbra sem részesülhetnek támogatásban az 50% feletti állami tulajdoni hányaddal 

rendelkező gazdaságok. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

1. A forrásátcsoportosítás keretében az Erdő-környezetvédelmi kifizetések (225.) jogcím 

forráskeretéből 12 600 000 eurót kíván az IH átcsoportosítani a Kifizetés kedvezőtlen 

adottságú területeken gazdálkodók intézkedés (212.) forráskerete javára. Tekintettel arra, 

hogy az Erdő-környezetvédelmi intézkedés keretében eddig lekötött források, és a jövőbeni 

forrásszükségletek nem fogják kimeríteni az intézkedés forráskeretét, az átcsoportosítás 

forrásfeszültség nélkül lebonyolítható.  

A forrásátcsoportosítás a Félidejű Értékelésben – Mid-term - foglaltakkal teljes 

összhangban van, hiszen a jelentés egyértelműen leírja, hogy „Az erdő-környezetvédelmi 

intézkedés első ízben, előzmények nélkül, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 

jelent meg. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 45 000 támogatott erdőgaz-

dálkodót és 170 000 ha támogatott erdőterületet tervezett. A jelenlegi adatok alapján biztosan 

látszik, hogy ezek a célok – a vártnál kisebb jogcím iránti érdeklődés miatt – nem fognak 

megvalósulni.” 
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2. Az ÚMVP 5.2.1.2. fejezetének módosítása oly módon, hogy a „Kedvezményezettek 

köre, és jogosultsági feltételek” részbe a „Nem részesülhetnek támogatásban az 50% feletti 

állami tulajdoni hányaddal rendelkező gazdaságok.” előírás visszakerül. 

5. A módosítás várható hatásai 

1. Az átcsoportosítással lehetővé válik a KAT intézkedés keretében 2011-ben beérkezett 

támogatási kérelmek kifizetése. Ugyanakkor az átcsoportosítás az Erdő-környezetvédelmi 

intézkedés keretében történő jelenlegi és jövőbeni kifizetéseket nem fogja hátrányosan 

befolyásolni. 

2. Az ÚMVP tervezéskori rendelkezése kerül visszaállításra. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A fenti módosítások összhangban állnak az ÚMVST céljaival. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosításnak a 3-5. pontban bemutatottakon kívül egyéb pénzügyi kihatása nincsen. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
Euró 

(uniós és 
nemzeti forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

212. Kifizetés kedvezőtlen 
adottságú területeken 
gazdálkodók részére 12 600 000 

225. Erdő-
környezetvédelmi 

kifizetések 
12 600 000 
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ÚMVP módosítási javaslat  

II. tengely 

5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken 

Intézkedés kód: 213 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

A TANÁCS 1698/2005/EK rendelet 36. cikk (iii) alpont a) pont, és a 38. cikk. 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A Minisztérium 2008. december 19-én hivatalosan benyújtotta az ÚMVP módosítására 

vonatkozó dokumentumot az Európai Bizottsághoz. 

Az IH az ÚMVP „Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kom-

penzációs támogatás” (213.) intézkedés esetén a „Kedvezményezettek köre, és jogosultsági 

feltételek” rész vonatkozásában azt tervezte, hogy a módosítás elfogadásával a „Nem 

részesülhetnek támogatásban az 50% feletti állami tulajdoni hányaddal rendelkező gazda-

ságok.” megfogalmazású tiltás törlésre kerül. 

A Bizottsággal folytatott informális egyeztetés eredményeként a módosítás az alábbiak 

szerint történt meg: 

„Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek működési támogatást kapnak a központi állami 

költségvetésből csak abban az esetben kaphatnak támogatást, ha elsődlegesen mezőgazdasági 

tevékenységet folytatnak, továbbá közvetlen jövedelem kiesésük van az intézkedés 

kötelezettségeinek betartásából adódóan.” 

A Bizottság az ÚMVP fenti módosítását 2009. szeptember 29-én e rendelkezéssel fogadta 

el. 
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2010. szeptember 13-17. között az AKG és KAT intézkedésekkel összefüggő irányítási, 

ellenőrzési és szankcionálási rendszer RD2/2010/11/HU számú bizottsági vizsgálata zajlott. A 

Bizottság auditorai észrevételezték, hogy a fenti módosítás hazai jogszabályba való 

átültetése nem történt meg. Az audit során az IH megindokolta, hogy a Minisztérium 

illetékességi és befolyási körén kívül eső – az állami költségvetés elosztása területén 

időközben bekövetkezett – okok miatt a szóban forgó módosítás okafogyottá vált. Jelenleg 

nincsen Magyarországon olyan költségvetési szerv, amely amellett, hogy működési 

támogatást kap a központi költségvetésből, meg tudna felelni a fenti két követelménynek is, 

ezáltal az esetleges jogszabály módosításnak nem lenne személyi hatálya, azaz célcsoportja. 

A 2011. június 24-i bilaterális egyeztetésen az auditorok ismételten felhívták hazánk 

figyelmét az ÚMVP és a jogszabályok harmonizálásának szükségességére. 

A fentiek miatt a Minisztérium 2011. július 6-i dátummal kezdeményezte a Natura 2000 

intézkedésekre vonatkozó jogcímrendelet módosítását. 

A módosítás-tervezet tárcán belüli egyeztetése során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal jelezte, hogy az ÚMVP 2009-es módosítása során bekerült feltétel rendelettervezetbe 

történő beillesztése nem teszi lehetővé a végrehajtható ellenőrzést, továbbá az „elsődlegesen 

mezőgazdasági tevékenységet folytatnak” megkötés alapján kikerülnének a támogatásra 

jogosultak köréből az önkormányzatok, amely nem célja a rendeletmódosításnak.  

Tekintettel a fentiekre az ÚMVP vonatkozó részeinek ismételt módosítását kezdeményezi 

az IH, amelynek értelmében az eredeti szabályozás kerülne vissza a Programba Ez alapján 

továbbra sem részesülhetnek majd támogatásban az 50% feletti állami tulajdoni hányaddal 

rendelkező gazdaságok. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az ÚMVP 5.3.2.1.3. fejezetének módosítása oly módon, hogy a „Kedvezményezettek 

köre, és jogosultsági feltételek” részbe a „Nem részesülhetnek támogatásban az 50% feletti 

állami tulajdoni hányaddal rendelkező gazdaságok” előírás kerül vissza.  

5. A módosítás várható hatásai 

Az ÚMVP tervezéskori rendelkezése kerül visszaállításra. A végrehajtást szabályzó hazai 

rendelet és a Program összhangba kerül, az intézkedés ellenőrzésének végrehajtása 

egyszerűsödik. 
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6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A fenti módosítások összhangban állnak az ÚMVST céljaival. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás pénzügyi hatásokkal nem jár. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat  

II. tengely  

5.3.2.1.4.Agrár-környezetgazdálkodás 

Intézkedés kód: 214 A 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24.  

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A Bizottság részéről felmerült az az igény, hogy az ÚMVP 9. sz. mellékletében szereplő 

előírások esetében szükséges az alapértékek jogszabályi hátterének feltüntetése is. Az ÚMVP 

tervezésekor a tagállam szándéka elsősorban az általános gazdálkodói szokások 

környezettudatosság felé irányítása volt, ezért az alapértékek többsége nem nyugszik 

jogszabályi alapokon. A Program kidolgozásakor ezt az alapelvet a Bizottság fenntartások 

nélkül elfogadta. Jelenlegi módosítás keretében azon előírások esetében, ahol nincs konkrét 

jogszabályi háttér kijelölve, azt kerülne feltüntetésre, hogy az alapérték az általános 

gazdálkodói szokásokat tükrözi, egyéb esetekben pedig megjelölésre kerülnének a jogszabályi 

keretek.  

 4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az ÚMVP 9. számú mellékletében szereplő táblázat kiegészül egy oszloppal, amelyben az 

alapértékeket képező előírások mellett feltüntetésre kerül annak jogszabályi háttere, illetve 

ennek hiányában az a kitétel, hogy az alapérték az általános gazdálkodói szokásokat tükrözi. 

5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás technikai (adminisztratív) jellegű. 
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6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van a stratégia, illetve a program kidolgozásakor követett 

alapelvekkel. A módosítás technikai jellege miatt az intézkedések megvalósítására érdemi 

hatással nem bír. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás pénzügyi hatásokkal nem jár. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat  

II. tengely 

5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések  

Intézkedés kód: 225 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont, 

A TANÁCS 1698/2005/EK rendelet 36. cikk b) pont (v.) alpont és a 47. cikk. 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

3.1. A magyar hatóságok 2011. július 7-én benyújtották az ÚMVP 8. verziószámú 

módosítását, amelyben új intézkedésként szerepel a „5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken 

történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás”. Tekintettel arra, hogy a 

Natura 2000 erdőterületek kompenzációs intézkedés tartalma részben átfedést mutat az 

önkéntes erdő-környezetvédelmi kifizetések előírásaival, a túlkompenzáció elkerülése érde-

kében a Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók számára az erdő-környezetvédelmi 

kifizetések őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása, mikroélőhelyek 

kialakítása, fenntartása, valamint a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprog-

ramokon belül csökkentett összeg kerül kifizetésre a nem Natura 2000 erdőterületeken 

gazdálkodókhoz képest, amennyiben az Evt. 73. § (7) - (8) bekezdésekben foglaltak szerint a 

Natura 2000 erdőterület vonatkozásában megállapított korlátozások részben átfedést mutatnak 

az erdő-környezetvédelmi kifizetések fenti célprogramjainak előírásaival. 

Átfedés esetén hektáronként az őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának 

visszaszorítása célprogram esetében 42 euróval, a mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása, 

valamint a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogramok esetében 37 euróval 

kell csökkenteni a gazdálkodóknak nyújtott kifizetéseket. 



ÚMVP MB 2011. december 13 - ÚMVP programmódosítási javaslatok I-II. tengely 33/33

3.2. A Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (212.) intézkedés 

keretében 2011-ben beérkezett támogatási kérelmek kifizetése érdekében növelni szükséges 

az intézkedés forráskeretét. Az Erdő-környezetvédelmi intézkedés keretében eddig lekötött 

források, és a jövőbeni forrásszükségletek nem fogják kimeríteni az intézkedés forráskeretét, 

így a 12 600 000 euró átcsoportosítása forrásfeszültség nélkül lebonyolítható. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

4.1. Az ÚMVP 5.3.2.2.5. fejezetének kiegészítése oly módon, hogy a „Kapcsolódás más 

programokhoz” részbe belekerüljön, hogy „a túlkompenzáció elkerülése érdekében a Natura 

2000 erdőterületen gazdálkodók számára az erdő-környezetvédelmi kifizetések őshonos 

erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram esetében 42 euróval, 

mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása, valamint a véghasználat során facsoportok vissza-

hagyása célprogramok esetében 37 euróval csökkentett összeg kerül kifizetésre a nem 

Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodókhoz képest”. 

4.2. A forrás átcsoportosítás keretében az Erdő-környezetvédelmi kifizetések (225.) 

intézkedés forráskeretéből 12 600 000 eurót tervez az IH átcsoportosítani a Kifizetés 

kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (212.) intézkedés forráskerete javára. 

Tekintettel arra, hogy az Erdő-környezetvédelmi intézkedés keretében eddig lekötött források 

és a jövőbeni forrásszükségletek nem fogják kimeríteni az intézkedés forráskeretét, az 

átcsoportosítás forrásfeszültség nélkül lebonyolítható. A forrásátcsoportosítás a Mid-term 

értékelésben foglaltakkal teljes összhangban van, hiszen a jelentés egyértelműen leírja, hogy 

„Az erdő-környezetvédelmi intézkedés első ízben, előzmények nélkül, az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Programban jelent meg. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

45 000 támogatott erdőgazdálkodóval és 170 000 ha támogatott erdőterületet tervezett. A 

jelenlegi adatok alapján biztosan látszik, hogy ezek a célok – a vártnál kisebb jogcím iránti 

érdeklődés miatt – nem fognak megvalósulni.” 

 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
Euró 

(uniós és 
nemzeti forrás) 

Intézkedés 
euró 

(uniós és nemzeti 
forrás) 

212. Kifizetés 
kedvezőtlen adottságú 

területeken 
gazdálkodók részére 

12 600 000 

225. Erdő-
környezetvédelmi 

kifizetések 
12 600 000 
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5. A módosítás várható hatásai 

5.1. A módosítással a túlkompenzáció elkerülhetővé válik anélkül, hogy visszavetné az 

érintett célprogramokban történő részvételt. 

5.2. Az átcsoportosítással lehetővé válik a “Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken 

gazdálkodók részére” intézkedés keretében 2011-ben beérkezett támogatási kérelmek 

kifizetése. Ugyanakkor az átcsoportosítás az Erdő-környezetvédelmi intézkedés keretében 

történő jelenlegi és jövőbeni kifizetéseket nem fogja hátrányosan érinteni. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A fenti módosítások összhangban állnak az ÚMVST céljaival. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A forrásátcsoportosítás következtében lehővé válik a 212. intézkedésen belüli 

forrásfeszültség kezelése, miközben a 225. intézkedés pénzügyi végrehajtását nem érinti 

hátrányosan. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 


