A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
64/2015. (V.7.) számú
KÖZLEMÉNYE
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások
részletes feltételeiről
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott
támogatás igénybevételének részletes rendjét határozza meg, valamint a támogatás
igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.
I. Az intézkedésben való részvétel alapfeltételei
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013.
(VII.
30.)
MVH
Közlemény
rendelkezései
(elérési
útvonal:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013)
irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adatok alapján
végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási
rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz
kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
II. A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél eleget tesz - egyéb jogszabályi feltételek
teljesítése mellett különösen - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (továbbiakban: Vhr.) és a támogatási rendelet 3. §ában foglaltaknak.
Támogatás kizárólag a hivatkozott rendeletekben, valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályokban meghatározott feltételek betartása esetén igényelhető.
Támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte
be;
b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik
ba)
az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével, vagy
bb)
a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek
legalább egyikével, vagy
bc)
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont
szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy
oklevéllel;

c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező
SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH felé; valamint
d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre
gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.
Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha
• a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be támogatási kérelmet vagy
pályázatot az MVH-hoz olyan intézkedés vonatkozásában, amelynek forrása részben,
vagy egészben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alap, illetve az Európai Halászati Alap,
• az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes
eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) 1.
§ 5. pontja szerinti támogatási kérelmet nyújt be az FM r. 9. § (1) bekezdésében és a
15. §-ban meghatározott időszakban.
A kizáró ok nem áll fenn, vagyis az ügyfél támogatást vehet igénybe abban az esetben, ha
a)
az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló
támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, vagy amennyiben az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet,
vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről
szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet
az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint
felülvizsgálat vagy bírósági eljárás nincs folyamatban, vagy
b)
az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 5. Szakmai továbbképzés és
átképzés támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot,
c)
a támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtási
időszak megnyílta előtt az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét
az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta, vagy
d)
a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló
jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és
beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet vagy a tejkvóta
örökösödés útján történő átszállás miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet,
e)
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet
2. § 19. pontja szerinti történelmi bázis jogosultságot örökölt,
f)
az FM r. 1. § 5. pontja szerinti támogatási kérelmét visszavonta.
A támogatási összeg az ügyfél által a támogatási kérelemben a működtetési időszak 4. évének
végére vállalt üzemméret alapján kerül meghatározásra.
A támogatás mértéke, amennyiben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére
vállalt üzemmérete:

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a támogatási rendelet 3. mellékletében
foglalt
a) táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési
szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el az 47 pontot;
b) táblázat „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik
el a 4 pontot;
c) táblázat „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el
a 20 pontot.
III. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített nyomtatványon, az
ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani
egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 9. számú melléklete
tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2015. május 18. – 2015. június 1.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a
küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
− nem a jelen közleményben rendszeresített nyomtatványon, vagy
− nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy
− az ügyfelet nem kérelemre vették nyilvántartásba vagy a kérelemmel egyidejűleg
sem nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, ügyfél-azonosító
szám megállapítására alkalmas kérelmet, vagy
− nem az igény érvényesítésére jogosult terjesztette elő, vagy
− a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az
ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
− a kérelem főlapját a kérelmező nem hitelesítette eredeti aláírásával, vagy
− ha legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be
vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerinti minősítését (KKV-kód).
IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok
A támogatási kérelem nyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról a
Közlemények menüpontból.
Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltésekor olvassa el e közlemény 6. számú melléklete
szerinti kitöltési útmutatót!

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások nyomtatványai:
- D1054-01 Támogatási kérelem 2015 - Főlap
- Üzleti terv
- D1034-02 Támogatási kérelem – SFH betétlap
- D1001-05 Támogatási kérelem – Pénzügyi terv betétlap
- D1055-01 Szakmai gyakorlat igazolás
Kötelezően csatolandó melléklet:
- szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata (az okirat
kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolat); vagy
- a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, mint az ÚMVP
megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet által kiadott
állásfoglalás eredeti példánya vagy hiteles másolata (az okirat kiállítója vagy
közjegyző által hitelesített másolat), amennyiben az ügyfél a támogatási rendelet 1.
vagy 2. mellékletében felsoroltaktól eltérő szakképesítéssel rendelkezik; vagy
- felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentum eredeti példánya vagy
hiteles másolata (az okirat kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolat),
amennyiben az ügyfél igazolni tudja, hogy sikeres záróvizsgát tett a támogatási
rendelet 2. mellékletében foglalt szak legalább egyike tekintetében.
Értékeléshez szükséges egyéb dokumentumok:
- Életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata vagy az ügyfél lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal vagy
kormányhivatal által kiállított eredeti lakcímigazolás;
- ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, de a földrészlet nem
tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a támogatási
kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított
igazolást arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra
alkalmas;
- mezőgazdasági szakmai gyakorlat igazolásához az eredeti munkaszerződés hiteles
másolata, munkaviszony igazolás vagy gazdaság vezetőjének D1055-01
nyomtatványon közzétett igazolása ami pontosan tartalmazza a mezőgazdasági
termelő tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlat kezdő és végdátumát.
A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában kell
benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért kérjük,
mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását!
V. A támogatási kérelmek elbírálása
A támogatási kérelmeket az MVH az eljárási törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint
rangsor állításával bírálja el a támogatási rendelet mellékletében található, előzetesen
meghirdetett pontrendszer alapján végzett értékeléssel.
Az eljárás során hiánypótlásnak nincs helye, ezért fokozott figyelemmel töltse ki a
nyomtatványokat, ill. győződjön meg róla, hogy minden szükséges mellékletet csatolt-e.
Ebben nyújt segítséget e közlemény 10. számú melléklete szerinti Önellenőrzési lista.
A MVH a döntéséről határozatban/végzésben értesíti az ügyfelet.

VI. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfél a támogatási kérelmének helyt adó vagy részben helyt adó
határozat jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig köteles az
MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon, postai úton a támogatási összeg 90
%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A kifizetési kérelem
benyújtásához használandó nyomtatványról és a benyújtás szabályairól az MVH külön
közleményt ad ki.
VII. Ellenőrzés
Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult
helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni. Az ellenőrzésekre az e közlemény IX. pontjában
felsorolt jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
VIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Támogatási kérelem 2015 - Főlap (D1054-01) – 1. számú melléklet
Üzleti terv – 2. számú melléklet
Támogatási kérelem –SFH betétlap (D1034-02) – 3. számú melléklet
Támogatási kérelem – Pénzügyi terv betétlap (D1001-05) – 4. számú melléklet
Szakmai gyakorlat igazolás (D1055-01) – 5. számú melléklet
Kitöltési útmutató a támogatási kérelemhez – 6. számú melléklet
Kitöltési útmutató Üzleti terv kitöltéséhez – 7. számú melléklet
EUME számítási segédtáblázat – 8. számú melléklet
MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe – 9. számú melléklet
Önellenőrzési lista – 10. számú melléklet
A támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról szóló Tájékoztató – 11. számú melléklet

IX. Kapcsolódó jogszabályok

− a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

− a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

− a Bizottság 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek,
valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös
megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről
− a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CLX törvény;

−

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

− Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és
intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet;
− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.
X. 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.
XI. További információ

További
információk
megtalálhatóak
a
Miniszterelnökség
(http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg), valamint az MVH (www.mvh.gov.hu)
honlapján, illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
Budapest, 2015. május 7.

Dr. Gyuricza Csaba
elnök

