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Egységes kérelem benyújtása 

2009. évben 
 

2009. évben az egységes kérelem kizá-
rólag az elektronikus kérelemkitöltı 
felületen tölthetı ki, és kizárólag az 
elektronikus rendszeren, ügyfélkapun 
keresztül nyújtható be szankciómen-
tesen 2009. május 15-ig!!! 
Az elektronikus kérelem benyújtása 
és a támogatásban való részvétel fel-
tétele, hogy a gazdálkodó az MVH 
ügyfél-nyilvántartási rendszerében regiszt-
rálva legyen, és kizárólag a saját nevé-
re szóló bankszámlaszámmal rendel-
kezzen. Amennyiben a gazdálkodó 
nem rendelkezik saját ügyfélkapus 
regisztrációval, akkor az egységes 
kérelmet meghatalmazás útján is be-
nyújthatja. Azok a gazdálkodók, akik 
meghatalmazottal (falugazdász, ka-
marai tanácsadó) kívánják elkészít-

tetni a támogatási kérelmüket, azok a 
tájékoztató levélben található jelszót 
és a kérelemhez kapcsolódó dokumen-
tumokat (2008. évi támogatási kére-
lem, támogatási határozatok, térképek 
stb.) vigyék magukkal a kérelem elké-
szítéséhez. Az agrár-környezetgazdál-
kodási, NVT Mezıgazdasági területek 
erdısítése és EMVA jogcímek kifizeté-
si kérelmeinek minısülı egységes ké-
relem kitöltésekor minden esetben az 
MVH által kiadott érvényes támoga-
tási határozatokat kell alapul venni. 
További felvilágosítás, segítség kérhe-
tı Agócs Bernadettıl a 30/298–2322 
telefonszámon vagy az 
agocs.bernadett@agrarkamara.hu e-
mail címen.  
 

Anyajuhtartás támogatása 
 

Megjelent a 40/2009. (IV.3.) MVH köz-

lemény a 2009-es támogatási évi 
anyajuhtartás támogatás igénylésé-
rıl.  
A K9100 támogatási kérelmet az 
MVH illetékes megyei kirendeltségé-
hez postai úton kell benyújtani 2009. 

április7. és 2009. május 21. között.  
 

Támogatási kérelem beadási ha-

táridık módosulásai 
 

Megjelent a 29/2009. (III. 25.) FVM 
rendelet az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott tá-
mogatások részletes feltételeit megál-
lapító egyes agrár tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról, amelyben 
egyes támogatási kérelmek beadási 
határidıi módosultak. 

Támogatás Benyújtási határidı 

A mezıgazdasági energiafelhasználás megújuló energia-
forrásokból történı elıállításához nyújtandó támogatás 

2010. évtıl évente április 1. és április 30. között 

A kertészet korszerősítéséhez nyújtandó támogatások 2010. évtıl évente március 1. és március 31. között 

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzé-
séhez nyújtandó támogatások 

2010. évtıl évente március 1. és március 31. között 

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és 
korszerősítéséhez nyújtandó támogatások 

2010. évtıl évente március 1. és 31. között 

A fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó 
támogatások 

évente június 15. és július 15. között 

A növénytermesztés létesítményeinek korszerősítéséhez 
nyújtott támogatás 

2010. és 2011. évben évente március 1. és március 31. 
között 

Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás 
mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fej-
lesztéséhez nyújtandó támogatások 

évente szeptember 1. és október 2. között 

Falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támoga-
tások 

2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben 
október 1. és október 31. között, azt követıen évente 
május 1. és május 31. között, valamint október 1. és 
október 31. között 

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyúj-
tandó támogatások 

2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben 
október 1. és október 31. között, azt követıen évente 
május 1. és május 31. között, valamint október 1. és 
október 31. között 

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó tá-
mogatások 

2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben 
október 1. és október 31. között, azt követıen évente 
május 1. és május 31. között, valamint október 1. és 
október 31. között 

Vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatá-
sok 

2008. október 19. és 2009. január 10. között, ezt követı-
en a 2009-ben október 1. és október 31. között, azt kö-
vetıen évente május 1. és május 31. között, valamint 
október 1. és október 31. között 

Ültetvények korszerősítéséhez, telepítéséhez nyújtandó 
támogatások 

2008. évben február 1.-március 17. között, a 2010. évtıl 
évente március 1. és március 31. között 

  

Egyéb baromfi 0,03 ÁE nyomtatványon 

GAZDAHÍREK 
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Megjelent 14/2009. (II. 28) FVM ren-
delet, mely az Európai Mezıgazdasá-
gi Vidékfejlesztési Alapból nem ter-

melı mezıgazdasági beruházá-

sokhoz nyújtandó támogatások 

részletes feltételeirıl szóló 33/2008. 
(III. 27.) FVM rendelet módosítása. A 
következıkben röviden összefoglalom 
a támogatás igénybevételének feltét-
eleit. 

A támogatás célja a nem termelı be-
ruházások révén a vidéki táj megır-
zése, az egyedi tájérték fenntartása, a 
növény- és állatvilág fajgazdagságá-
nak növelése, a környezeti állapot 
javítása, az önként vállalt agrár-
környezetgazdálkodási elıírások be-
tartásának és teljesítésének elısegí-
tése, a Natura 2000 területek közjólé-
ti értékének növelése, valamint a kör-
nyezetgazdálkodási célok teljesítésé-
hez való hozzájárulás. 

Támogatás vehetı igénybe az alábbi 
földhasználati intézkedésekre: 

Elsı kivitelre: 

− sövénytelepítésre, 
− mezıvédı fásításra 
Gyeptelepítésre: 

− füves mezsgye telepítésére, 
− ültetvény sorközgyepesítésére, 
− környezetvédelmi célú gyeptelepí-

tésre 
− természetvédelmi célú gyeptelepí-

tésre 
Rovarteleltetı bakhát létesítésére 
gyeptelepítéssel. 

Támogatás vehetı igénybe az alábbi 
eszközbeszerzésekre:  

− gyepterület hasznosítása során 
alkalmazható természetes alap-
anyagú kerítés kialakítására 

− természetes alapanyagú madár-
védelmi berendezések létesítésé-
re. 

A támogatás igénybevételére a kérel-
mezı akkor jogosult, ha az agrár-
környezetgazdálkodási intézkedés 
igénybevételének feltételeirıl szóló 
külön jogszabály alapján a tervezett 
beruházással érintett területre vonat-
kozóan az elızetesen jóváhagyott te-
rületekre vonatkozó támogatási kére-
lemnek helyt adó vagy részben helyt 
adó határozattal rendelkezik. 

 

Támogatást vehetnek továbbá igény-
be a Natura 2000 területek földhasz-
nálói, akik a mővelethez kapcsolódó 
földterület hasznosításával összefüg-
gésben felmerülı kiadásokat, illetve 
kockázatokat viselik, ha a területileg 
érintett nemzeti park igazgatóság 
igazolja, hogy a tervezett beruházás 
természetvédelmi értéke az adott 
területen magas. 

A földhasználati intézkedések esetén 
a beruházást legkésıbb a támogatási 
kérelemnek helyt adó határozat jog-
erıre emelkedését követı év május 
31-ig meg kell valósítani. 

Az eszközbeszerzés esetén az eszköz-
beszerzést legkésıbb a támogatási 
kérelemnek helyt adó határozat jog-
erıre emelkedését követı 12 hónapon 
belül végre kell hajtani. 

A kifizetési kérelem benyújtását kö-
vetıen a beruházást: 

a) legalább 5 évig fenn kell tartani 
a földhasználati intézkedések eseté-
ben; 

b) legalább 3 évig fenn kell tartani 
az eszközbeszerzések esetében. 

Támogatási kérelem 2009-ben és azt 

követıen évente május 16. és jú-

nius 30. között nyújtható be elektro-
nikus úton. A támogatási kérelem 
mellékleteit írott formában, postai 
úton kell benyújtani, az elektroniku-
san benyújtott kérelemmel azonos 
támogatási kérelem benyújtási idı-
szakban az ügyfél lakhelye/székhelye 
szerint illetékes Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltség-
hez. A kérelmezı egy támogatási ké-
relemben több intézkedésre is igé-
nyelhet támogatást. 

A kifizetési kérelmet be lehet nyújta-
ni: 

a) földhasználati intézkedések ese-
tén minden évben az egységes 
területalapú támogatás iránti 
kérelemmel egyidejőleg, legké-
sıbb a támogatási határozat jog-
erıre emelkedését követı máso-
dik naptári évben;  

b) eszközbeszerzések esetén évente: 

ba) április 1.-május 15. között, 
valamint 

 

bb) október 1-október 31. között, 
legkésıbb a támogatási hatá-
rozat jogerıre emelkedését 
követı 18 hónapon belül. 

A kifizetési kérelmet elektronikus 
úton kell benyújtani. A kifizetési ké-
relem mellékleteit írott formában, 
postai úton kell benyújtani az elekt-
ronikusan benyújtott kérelemmel 
azonos kifizetési kérelem benyújtási 
idıszakban az ügyfél lakhelye/ szék-
helye szerint illetékes megyei MVH 
kirendeltséghez. 

A támogatás a jogcímre vonatkozó 
helyszíni ellenırzések lefolytatása 
után egy összegben kerül folyósítás-
ra. A támogatás elszámolásának 
alapját a támogatásra jogosult által 
benyújtott számlaösszesítık képezik. 

Összeállította: 

Agócs Bernadett 
ÚMVP tanácsadó  
Tel: 30/ 298-2322 

E-mail: 
agocs.bernadett@agrarkamara.hu 

Nem termelı mezıgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások 


