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Támogatási lehetőségek 2011. második félévében
az ÚMVP keretein belül
Napi hírszolgáltatásunkban már beszámoltunk róla, hogy mely jogcímek megnyitása várható az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül az idei évben.
E havi cikkünkben az ÚMVP I. és III. tengelyének várható kiírásait mutatjuk be. Következő hónapban a II-es
és IV-es tengely pályázatait ismertetjük.
ÚMVP I-es tengely:
Beruházási támogatások mezőgazdasági termelők számára
Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása
A népszerű jogcímre már két alkalommal lehetett benyújtani támogatási kérelmet a korábbi években.
Várhatóan 2011 szeptemberben, akár 40.000 € támogatási összeget igényelhetnek gazdálkodásuk
beindításához a 18. életévüket betöltött, de még 40. évüket el nem ért magánszemélyek.
A pályázaton való részvétel feltétele a megfelelő mezőgazdasági végzettség, egyéni vállalkozói jogviszony
vállalása és főtevékenységként mezőgazdasági tevékenység folytatása.
A támogatás jóváhagyásánál előnyt élvezhetnek azon pályázók, akik felsőfokú agrárvégzettséggel
rendelkeznek, vállalt tevékenységükkel releváns termelői csoportnak tagjai és állattenyésztést is végeznek.
Gazdaságátadás támogatása
Azon pályázó, aki olyan gazdálkodónak adja át gazdaságát, aki fiatal gazda támogatásban részesült,
többletpontokat kaphat a bírálat során. Ebből kifolyólag a jogcím várhatóan a fiatal gazda támogatások
elbírálása után, 2012 tavaszán indulhat el.
Kertészet korszerűsítése
A minisztérium célja a kis- és közepes méretű gazdaságok
támogatása. Így őstermelők, egyéni vállalkozók is
támogatáshoz juthatnak. Várhatóan idén ősszel lehet
pályázni gépbeszerzésre és ingatlan beruházásokra.
Gyümölcsültetvények telepítése
A korábban már kétszer kiírt támogatás újbóli megnyitása
2011 őszére várható. A támogatással a gyümölcs- és
csemegeszőlő ültetvények korszerűsítését, fajtaszerkezet
javítását és takarékos művelését segíti elő minisztérium.
Mezőgazdasági termékek értéknövelése
A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával,
vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve
élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszerbiztonsági és -higiéniai feltételek, valamint csökkenjen a környezetterhelés. 2011 második felében várható.
Területi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, belvízvédelem fejlesztése
A belvízvédelem és vízkárelhárítás műveinek jelenlegi kiépítettsége nem biztosítja a mezőgazdasági
területeken a biztonságos termelést. A további károk megelőzése, a termésbiztonság elérése érdekében az
önkormányzatok és vízgazdálkodási társulások számára a jogcím megnyitása várható 2011 második félévében.
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Juh- és kecskefajok jelölésének támogatása
Uniós rendeletek alapján elektronikus jelölést kell alkalmazni a 2010. január 1-e után született összes juh- és
kecskefajokba tartozó állategyed esetében. Jelölés hiányában az állatszállítmányok nem indíthatók el,
levágásuk nem történhet meg. Az ágazat tőkehiánya indokolja a jelölés támogatását. A jogcím tervezett
megnyitása 2011. első féléve.
Mezőgazdasági utak korszerűsítése
2009 őszén volt először lehetőség támogatást igényelni a
jogcímben. Ekkor kizárólag tanyák és borvidékek útjainak
korszerűsítésére lehetett pályázni.
A földutak (és a vízelvezető árkok hiánya) versenyhátrányt
jelentenek a szállítási költségek, a szállított áru
mennyiségének és minőségének megőrzése, a munkagépek és
szállítójárművek elhasználódása terén, de az időráfordítás,
sőt, a munkamorál tekintetében is. Ezért indokolt a mai
országos mellékutakhoz hasonló műszaki jellemzőkkel
„faluközi” összekötő utak kiépítése. Ennek elérése érdekében
várható a korábbi jogcím módosítása.
Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás
(biomassza kazán)
A támogatás célja a mezőgazdasági vállalkozások részére a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának
elősegítése, valamint biomassza kazánok beszerzése. Várhatóan ez a jogcím is 2011 őszén indulhat el.
ÚMVP III-as tengely:
Vidékfejlesztési támogatások
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
A támogatás célja: munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a
fenntartható falusi-, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási
feltételeinek, marketingjének támogatása.
Mikrovállalkozások fejlesztése
A támogatás célja: új mikrovállalkozások létrehozásának, működő mikrovállalkozások fejlesztésének
támogatása által a vállalkozói aktivitás ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a
gazdasági szerkezet fejlesztése.
Kizárólag gazdaságon kívül végzett tevékenység támogatható, így ezen jogcímben mezőgazdasági
tevékenység nem támogatható.
Az előbbi két jogcímre várhatóan 2011 nyarán lehet beadni a támogatási kérelmeket.
Falumegújítás- és fejlesztés; Vidéki örökség megőrzésének támogatása
Ezen jogcímek keretein belül első sorban vidéki önkormányzatok, non profit szervezetek igényelhetnek
támogatást fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.
Támogatás vehető igénybe többek között épületek felújítására, parkok rendbetételére és helyi piacok
kialakítására.
A pályázatokat várhatóan 2011 novemberétől lehet benyújtani.
Az ismertetett jogcímek kiírásának pontos időpontjai még nem ismertek. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk
napi hírszolgáltatásunk keretében ügyfeleinket.
Amennyiben valamely jogcímről részletes tájékoztatást kér, kérjük jelezze azt pályázati csoportunknak a
palyazat@eurofarm.hu e-mail címen!
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Gazdálkodási előírások Natura 2000 területen
Sokak számára már jól ismert fogalom a Natura 2000 besorolású természetvédelmi zóna, azonban az előírások
betartásáról még mindig hiányos ismeretekkel rendelkezik sok gazdálkodó.
A Natura 2000 területek létrehozásának alapja a Madárvédelmi Irányelv (2009/147/EK, mely a korábbi
79/409/EK irányelv kodifikált változata) és az Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK).
A területek állami kijelölésének folyamatát az alábbi ábra mutatja be:

Natura 2000 területen a gazdálkodói beruházás engedélyeztetésének folyamatát az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: Magyarország és a Natura 2000. (Öko Rt. 2002)
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A Natura 2000 gyepterületeken az alábbi földhasználati előírásokat kell betartani (a 269/2007. (X. 18.)
Kormányrendelet alapján):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
A gyepterület túllegeltetése tilos.
A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.
A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal
elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul
kell hagyni.
A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
A Natura 2000 gyepterületeken a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési
önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet
természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki:
a) a nád irtásához, valamint
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.
Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye
szükséges. Az engedélyezési eljárásban az adott terület szerinti illetékes hatóság - természetvédelmi
hatósági jogkörében eljárva - szakhatóságként vesz részt.
A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok
zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.
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•
•

•

Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni,
állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális
növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt
munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
Amennyiben a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5%-os minimum kaszálási határértéket, úgy
ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.

A Natura 2000 területen történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás is igényelhető. Ennek mértéke
jelenleg 38 €-nak megfelelő forintösszeg/év/hektár. A támogatás igénylése elektronikusan történik a
területalapú támogatással együtt az egységes kérelem részeként.
A jogosultsági feltételek az alábbiak:
•
min. 0,3 ha MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterület;
•
nem támogatható:
o az állami tulajdonban és a honvédelmi szervek vagyonkezelésében álló területek;
o költségvetési szervek, és azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Állam tulajdoni
hányada meghaladja az 50%-ot.
A támogatás igénybevétele esetén a fenti előírásokon túl egyéb kötelezettségeket is be kell tartani:
•
Gazdálkodási napló (GN) vezetése;
•
kötelező képzésen való részvétel 3 évente.
A Kölcsönös Megfeleltetés (KMF) előírásait a Natura 2000 területeken is be kell tartani, amelynek betartása
a területalapú támogatásnak is feltétele.
Helyszíni ellenőrzés során az alábbi teendők lehetnek:
•
az MVH az illetékes szakhatóságok bevonásával minden évben végez ellenőrzést;
•
a helyszínen igazolni kell a földhasználat jogosságát (földhasználati lap, tulajdoni lap, bérleti
szerződés, vagy ezek hiteles másolata);
•
be kell mutatni a GN adott gazdálkodási évre vonatkozó példányát;
A földhasználati előírások, illetve a támogatási rendeletben foglalt egyéb előírások be nem tartása esetén
10-100% közötti támogatás csökkentés jár!
A Gazdálkodási Naplóban (GN) az alábbi lapokat kell vezetni:
•
Főlap;
•
GN-01: Összesítő adatlap az adott gazdálkodási évre vonatkoztatva;
•
GN-06 Táblaösszesítő nem AKG-s területekről;
•
GN-07 Folyamatos műveleti napló táblánként;
•
GN-08 Legeltetési napló - amennyiben releváns;
•
GN-15 Állatállomány összesítő az adott gazdálkodási évben - amennyiben releváns;
•
GN-18 Megjegyzések - amennyiben releváns;
•
GN-19 Összesítő adatlap „vis maior” esetek nyilvántartására - amennyiben releváns.
A GN-t a gazdálkodási év végén javasolt - amennyiben nem papír alapon történt a vezetése - kinyomtatva
megőrizni. Egy esetleges ellenőrzés során ugyanis az ellenőr kérni fogja a GN kinyomtatott példányát.
Amennyiben az előírásokkal és a kapcsolódó adminisztrációval kapcsolatban kérdésük merül fel, kérjük,
keressék területileg illetékes kollégáinkat, akik szívesen válaszolnak kérdéseikre vagy segítenek eligazodni az
adminisztratív teendőkben!
Kérdéseiket várjuk a szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címünkre is!
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GPS technológia: sorvezetőtől a robotpilótáig
Az idei két nagy mezőgazdasági gépkiállításon (AgroMash Expo - Budapest és AgrárGép Show - Etyek)
lehetőség volt megtekinteni a rendelkezésre álló gépek, gépkapcsolatok jelentős részét. A technológiai sorba
hazánkban is egyre szervesebben kezd beépülni a mezőgazdasági műholdas helymeghatározás, a gazdálkodók
felismerték a módszer előnyeit és lehetőségeit.
A műholdas navigáció segítségével jelentősen lehet javítani a munka minőségét és a termelés hatékonyságát.
Nagyon fontos, hogy már egy sorvezető használatával is csökken a munkagép kezelőjére jutó terhelés, így a
figyelem a munkavégzés ellenőrzésére fordítható. Természetesen egy kormányautomatika vagy robotpilóta
használata sokkal eredményesebb munkavégzést jelent.
A műholdas navigáció használatával az egymás melletti sorok nagyobb pontossággal kapcsolhatók, mint a
nyomjelző segítségével, a visszatalálási és ráállási hibák szinte kiküszöbölhetők. Az összes munkamenetnél
csökkenthető az átfedés mértéke (vetésnél, műtrágyázásnál, permetezésnél, talajmunkáknál), és ezáltal a
felhasznált üzemanyag mennyisége.
Az automata szakaszolású vető- és permetezőgépekkel elkerülhetők a kettős átfedésből származó problémák.
A fölösleges műtrágya- és növényvédőszer-kijuttatás elkerülésével a gazdaságossági szempontokon túl
redukálható a környezetterhelés is.
A robot rendszerrel felszerelt munkagépek évről évre néhány cm pontossággal képesek ugyanazon a
nyomvonalon haladni.
A robotpilótás gépkapcsolattal elvetett nyílegyenes sorok adnak lehetőséget arra, hogy a sorközművelés is a
legnagyobb pontosságú legyen.

Robotpilóta

Kézi kormányzás

A talaj minősége általában táblán belül sem azonos, de van lehetőség a talajvizsgálatra alapozott, differenciált
tápanyag visszapótlásra, az ezt követő differenciált tőszámú vetésre, sőt a gyomfelvételezésre alapozott
speciális foltkezeléses gyomirtásra is.
Aratáskor ezekről a területekről hozamtérképet lehet készíteni, majd az összes felhasznált éves adat alapján
gazdaságossági és megtérülési számításokat végezni.
A műholdas helymeghatározás akár utólag is beszerelhető szinte minden erőgépbe, a vetés és az aratás jól
összehangolható. A pontosan illeszkedő csatlakozósorok miatt az aratáskor kisebb veszteséggel dolgozhatunk.
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A művelőnyomok is azonos távolságúak lesznek, megszüntethető a rávetésekből adódó akár 40-50
centiméteres közeledés is, ami az összes vetést követő műveletnél költségnövelő tényezőként jelentkezik nem beszélve arról, hogy a művelőnyom is mindig csak szélesedik!
A precíziós gazdálkodásra való áttérés apróbb lépésekben is megvalósítható. Célszerű a beruházásokat
legalább középtávú tervekhez igazítani és a fejlesztést úgy megkezdeni, hogy a gazdaságba kerülő technológia
a későbbiekben fejleszthető, bővíthető legyen, és a gazdaság növekvő/változó igényeit is ki tudja szolgálni.
Létezik olyan megoldás, amely fokozatosan fejleszthető a sorvezetőtől az automata szakaszolások kezelésén
keresztül a robotpilóta vezérlésig, vagy hozamtérképezésig. Ezen fejlesztések megvalósításához az erő- és
munkagépektől azok irányításáig végig tudjuk kísérni az érdeklődők igényeit!
Cégünk ebben a szegmensben is a prémium kategóriát ajánlja ügyfelei figyelmébe. Ezért esett a választás az
AG Leader és Trimble termékekre, amelyek a jelenleg elérhető legnagyobb pontosságot, megbízhatóságot és
támogatást garantálják a felhasználók részére.
Elsőként a palettából az EZ-Guide 250 sorvezetőt ajánljuk figyelmükbe.
EZ-Guide 250-es sorvezető jellemzői:
•
•
•
•

•

4.3” SZÍNES KIJELZŐ: A színes kijelző segítségével azonnal láthatja, hogy hol végzett már, éppen
hol jár, és mely területek vannak még hátra.
LED SOR: 15 fényes led segítségével tökéletesen a kijelölt soron tarthatja a gépet.
USB csatlakozási lehetőség: Az USB memória segítségével könnyedén kiolvashatja a munkavégzésről
készült adatokat, amelyből az irodában egyszerű internetes böngészővel térképes naplót nyomtathat.
BEÉPÍTETT GPS VEVŐ: Alapáron a készlet méter alatti pontosságú antennát tartalmaz. A 15-20
cm-es csatlakozási pontosság az opcionális AG15-ös nagy teljesítményű antennával érhető el. A
mezőgazdasági GPS-ek körében egyedülálló megoldást nyújtó OnPath szűrő biztosítja a tökéletes
sorontartást.
MEGKÖTÉSEK NÉLKÜLI SORVEZETÉS: Nem kell előre meghatározni egyetlen lefedési mintát
sem, mert a készülék automatikusan a következő fogást jelöli ki bármerre is vezeti a gépet.
-8-

További előnyei:
•
MAGYAR NYELVŰ fedélzeti szoftver.
•
Terepálló kivitelt biztosít az erős alumínium ötvözetből készült ház.
•
Egyszerűen beszerelhető.
•
AG15-ös antennával elérhető a 15-20 cm-es csatlakozási pontosság.
•
EZ-Steer kormányautomatikával tovább bővíthető.
•
Egyetlen kábel csatlakoztatásával sebességmérő radarként is használható.
•
Területmérésre is alkalmas.
A témával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Csáki Miklós
szakterületi felelős
30/693-18-49
technologia@eurofarm.hu

Gazdálkodói kérdések és válaszok
A képzés után mennyi ideig lehet beadni a támogatási és kifizetési kérelmet az ÚMVP-s képzések
részvételi díjára?
A rendelkező jogszabály alapján az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés
befejezése utáni 5. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés
megkötésének dátumától számított 18 hónapon belül. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási
időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani az 5 időszakot.
A gázolaj jövedékiadó-visszaigénylést csak elektronikusan lehet beadni?
A gázolaj jövedékiadó-visszaigénylést őstermelők még benyújthatják papír alapon is (postai úton) a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal - Vám- és Pénzügyőrség illetékes megyei hivatalába (VPOP). Azonban az elektronikus
beküldés tapasztalati előnyeit ismerve javasolt ezen beküldési forma. (Könnyebb számolás, gyorsabb
információ-áramlás, gyorsabb hibajavítási lehetőség, stb.)
Meddig lehet beküldeni a 2010. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatást?
EMVA és HOP (Halászati Operatív Program) jogcímek esetében a határidő 2011. február 15. - március 15.
-9-

A 2007. évi XVII. Törvény módosult szabályainak ismertetése
A 2010. évi CLXII. Törvénnyel módosításra került a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. Törvény (MVH eljárási törvény).
A törvénymódosítás 2010. december 30. napján lépett hatályba. Ennek főbb részleteinek ismertetése előtt
röviden bemutatásra kerül az eljárási törvény jelentősége.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) eljárásai a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) hatálya alá tartoznak. Alapvetően
a Ket. szabályait kell tehát alkalmazni a támogatások odaítélése és egyéb eljárások kapcsán, azonban emellett
fontos eljárási szabályokat tartalmaz még az eljárási törvény is. Amennyiben az eljárási törvény eltérő
szabályokat tartalmaz, akkor azok az irányadóak, illetve azt is kimondja az eljárási törvény, hogy a Ket.
bizonyos rendelkezései nem irányadóak, ebben az esetben, ezeket a szabályokat egyáltalán nem kell
figyelembe venni (eljárási törvény 12. §). Erre tekintettel a két törvényt nagyon figyelmesen kell olvasni, hogy
mikor, melyik eljárási cselekményre és kérdésre melyik törvény alkalmazandó.
A főbb módosítások az alábbiak:
1. Rögzíti a törvénymódosítás a folyamatban lévő eljárás (a kérelemre vagy hivatalból indult, jogerős
döntéssel még le nem zárt eljárás) és a folyamatban lévő ügy (a kérelem benyújtásától a kérelemre hozott
döntés alapján az ügyfelet terhelő kötelezettségek fennállásáig tartó időszak) fogalmát. Fontos tehát a
jogszabály módosítások hatályba léptető rendelkezéseit figyelmesen olvasni, annak érdekében, hogy
tájékozódjunk arról, hogy vonatkozik-e vagy sem a jogszabályváltozás adott ügyre.
2. Novum, hogy a haladéktalan szabályozást igénylő esetek kivételével az intézkedésre vonatkozó jogszabály
kihirdetését követően, annak eltérő rendelkezése hiányában, a kérelmek benyújtására szolgáló
formanyomtatványokat az MVH a kérelembenyújtási időszakot megelőző 10 nappal közzéteszi a honlapján.
3. A kérelemben az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben az intézkedésekkel
kapcsolatos lejárt tartozását nem egyenlíti ki, a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az MVH
hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. A nyilatkozatot nem
tartalmazó kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. E témában került kiadásra az MVH 1/2011. (I.6.)
számú közleménye.
4. Főszabály a jövőben, hogy az ügyfél kérelmére az eljárás a Ket. 32. § (3) bekezdése alapján nem
függeszthető fel, valamint a hiánypótlási, nyilatkozattételre való felhívás teljesítésére nyitva álló időszak nem
hosszabbítható meg.
5. Bővült az az esetkör, hogy mikor nincs helye fellebbezés benyújtásának és, hogy mely esetekben lehet a
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani. Érdemi vizsgálat nélkül elutasítási indok a jövőben például:
•

ha a támogatást igénylő, a pénzügyi következményekkel járó intézkedésekben való részvétel iránti
kérelmet, felszámolási-, végelszámolási- vagy adósságrendezési eljárás alatt álló ügyfél nyújtotta be
(kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik);

•

amennyiben a vonatkozó jogszabály alapján a kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, és az eljárás
megindítására irányuló kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy a vonatkozó jogszabályban
meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a
nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette.

6. Az ügyintézési határidőkkel kapcsolatos változások: több határidő létezik, mindig a konkrét támogatási
jogcím ismeretében mondható meg, hogy melyik az irányadó ügyintézési határidő:
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•
•
•
•
•
•

a támogatás kifizetésének közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban meghatározott
esedékességéig;
a kérelem beérkezést követő 3 hónapon belül (ha nincs eltérő jogszabályi rendelkezés);
a kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követő 3 hónapon belül, ha a támogatási kérelmek
elbírálása rangsor állítása, vagy arányosítás alapján történik;
a közös ellenőrzés lezárását követően, az adott intézkedésre irányadó határidőn belül, amennyiben
közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, vagy egyéb jogszabály alapján kérelmeket együttesen
kell benyújtani, illetve ha a benyújtott kérelmek bírálata egymással tartalmilag összefügg;
30 nap, ha a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani;
ügyfél-nyilvántartási rendszerben való nyilvántartással, részletfizetéssel, halasztott fizetéssel
kapcsolatos kérelmek esetén, a kérelem hiánytalan beérkezését követő 21 nap.

Az MVH vezetője az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb az
eljárásra nyitva álló időtartammal meghosszabbíthatja.
7. Új szabály, hogy rögzít a törvénymódosítás olyan eljárási cselekményeket, amelyek lefolytatása nem számít
bele az ügyintézési határidőbe, például: Irányító Hatóság forrás biztosítása, az ügyfél kérelmére, vagy az
ügyfélnek felróható okból megismételt eljárási cselekmény időtartama.
8. Ha a támogatási kérelmek elbírálása rangsor állítása vagy arányosítás alapján történik, az MVH a kérelmek
hiánypótlására nyitva álló időszakra az intézkedésre benyújtott valamennyi támogatási kérelemmel
összefüggő eljárását felfüggesztheti.
9 . Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben az ügyfél az intézkedésben való részvételhez szükséges
feltételeket mesterséges körülmények létrehozásával azért teremtette meg, hogy az adott támogatási
intézkedés céljaival ellentétes előnyhöz jusson. A törvénymódosítás értelmében miniszteri rendeletben
kerülhetnek majd megalkotásra a mesterséges körülmények megállapításának esetei.
10. Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése szabályainak beemelése.
11. Jogorvoslati eljárás speciális szabályainak bevezetése:
•
az MVH döntése ellen benyújtott fellebbezésben pontosan meg kell
jelölni:
- azt a döntést (ügyszám szerint), amely ellen a fellebbezés
irányul;
- az ügyfél (és képviselője) nevét, lakóhelyét, székhelyét;
- azt az intézkedést, amely ellen a fellebbezés irányul;
- a vitatott döntés megváltoztatását mennyiben és
- milyen okból kéri a fellebbezés benyújtója;
•
a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított 30 napon belül kell
felterjeszteni a másodfokú hatósághoz;
•
a másodfokú döntést hozó hatóság döntését az ügy összes iratának hozzá történő beérkezését követő
két hónapon belül hozza meg, amelyet indokolt esetben, egy alkalommal 2 hónappal meghosszabbíthat;
•
a fellebbezésben hivatkozott új tényt, új bizonyítékot a döntéshozatal során a másodfokú hatóság csak
abban az esetben veheti figyelembe, ha az ügyfél igazolni tudja, valamint az ügy körülményeiből
megállapítható, hogy az ügyfél az új tényről, bizonyítékról az intézkedésben való részvételre
vonatkozó kérelme benyújtásakor rajta kívül álló okból nem tudott.
12. Kiterjesztésre került, hogy már nem csak az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része minősülhet
jogosulatlannak, hanem az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság is.
Reméjük, sikerült hozzájárulnunk a megváltozott jogszabályi rendelkezések megismeréséhez és
alkalmazásához!
Amennyiben a témával kapcsolatban kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a
szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címünkre!
Dr. Bacskai Edina
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