
16. Somogyszentpál

014, 015, 016/5, 016/6, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036,

037, 038, 039, 060, 061/2, 062, 063, 064

17. Somogytúr

0114, 0115, 0117, 0120/1

18. Szólád

042/1, 042/2, 042/3, 043/5, 043/6, 043/9, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 043/15, 043/16, 043/17, 043/18, 043/19,

043/20, 043/21, 043/22, 043/23, 043/25, 043/26, 043/27, 043/28, 043/29, 044/10

19. Zamárdi

05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 06/1, 07/1, 07/2, 08, 09, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4

20. Táska

03, 069, 070, 082, 083, 084/1, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102,

0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123,

0124, 0125, 0126, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/3, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140,

0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0158, 0159, 0160, 0241/1, 0241/2,

0241/3, 0242, 0243, 0244, 0245

A vidékfejlesztési miniszter 46/2011. (V. 31.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése a

következõ e) ponttal egészül ki:

(Támogatás igénybevételére nem jogosult)

„e) a gazdálkodó a 3. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti földhasználati intézkedés esetén azon

kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület szegélyein, amellyel érintkezõ szomszédos terület szegélyén

megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés, erdõsítés, fásítás vagy ültetvénytelepítés található.”

(2) Az R. 5. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasználati intézkedések esetén a beruházást legkésõbb a támogatási

kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ év május 31-ig meg kell

valósítani.
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(6) A 3. § (2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzés esetén az eszközbeszerzést legkésõbb a támogatási kérelemnek

helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ 12 hónapon belül végre kell hajtani.

(7) A földhasználati intézkedésekre és eszközbeszerzésekre vonatkozó kifizetési határozat kézhezvételét követõen a

3. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott beruházást legalább 5 évig fenn kell tartani.”

2. § (1) Az R. 6. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A támogatásra jogosult köteles a sövény telepítését az alábbi követelmények szerint elvégezni:)

„b) a 250 méter hosszúságot meghaladó sövény telepítésekor 250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles átjárót

kell biztosítani kivéve, ha a sövénytelepítés kerítés mellett kerül megvalósításra;

c) a sövény kiterjedése nem haladhatja meg

ca) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, vagy

cb) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az érintett összefüggõ terület

8%-át, ha a terület nagysága meghaladja az 5 hektárt, akkor a terület 5%-át;”

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatásra jogosult köteles

a) az 5. § (7) bekezdése szerinti idõszakban a telepített sövényben megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában

szereplõ invazív cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy a telepített sövényben az e fajokból álló invazív

borítás ne haladja meg az 1%-ot, és

b) a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást vezetni az

agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti Gazdálkodási

Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

3. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles amezõvédõ fásítást az alábbiakbanmeghatározott követelmények szerint elvégezni:)

„b) a 250 méter hosszúságot meghaladó fásítás megvalósításakor 250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles

átjárót kell biztosítani kivéve, ha a fásítás kerítés mellett kerül megvalósításra;”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatásra jogosult köteles

a) az 5. § (7) bekezdése szerinti idõszakban a fásításbanmegjelenõ, az 1. számúmelléklet C. pontjában felsorolt invazív

cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy a telepített fásításban az e fajokból álló invazív borítás ne haladjameg

az 1%-ot, és

b) a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást vezetni az agrár-

környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló

irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

4. § Az R. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles)

„a) a füves mezsgyét legalább 4 méter szélességben úgy kialakítani, hogy a füves mezsgye hossza megegyezzen a

sövény vagy a mezõvédõ fásítás hosszával, de a kiterjedése nem haladhatja meg

aa) az 5. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, vagy

ab) az 5. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az érintett összefüggõ terület

15%-át, ha a terület nagysága meghaladja az 5 hektárt, akkor a terület 10%-át,”

5. § Az R. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást

vezetni az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti

Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

6. § Az R. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást

vezetni az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti

Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”
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7. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles a bakhátat az alábbiak szerint kialakítani:)

„e) a bakhát kiterjedése nem haladhatja meg

ea) az 5. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, vagy

eb) az 5. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az érintett összefüggõ terület

8%-át, ha a terület nagysága meghaladja az 5 hektárt, akkor a terület 5%-át.”

(2) Az R. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást

vezetni az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti

Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

8. § Az R. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles a kerítés kialakítása során az alábbiakban foglalt követelmények szerint eljárni:)

„a) a kerítés fõ szerkezeti elemei (tartóoszlopok, futólécek, kerítés mezõk, támasztó oszlopok) fa, nád és vesszõ

alapanyagokból készülhetnek;”

9. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítéséhez

kapcsolódó támogatás igénybevételéhez a kérelmezõnek

a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevõ, vagy

b) az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Natura 2000 területként lehatárolt

gyep (rét, legelõ), szántó, vagy nádas hasznosítású területtel kell rendelkezni.”

10. § (1) Az R. 16. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ leteltét követõen az alábbi adatok tekintetében hiánypótlásra

nincs lehetõség:)

„b) a blokkazonosító, az intézkedés azonosító, a területméret adatok, a beruházás méretére vonatkozó adatok és a

helyrajzi számok.”

(2) Az R. 16. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A támogatási kérelem benyújtásánál a falugazdász vagy az agrárkamarai tanácsadó kizárólag az ügyfél technikai

közremûködõjeként járhat el. A technikai közremûködõ fogalmára, valamint eljárásával kapcsolatos szabályokra az

Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi

költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló

rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) elõírásait kell alkalmazni.”

11. § Az R. 18. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A kifizetési kérelem részeként be kell nyújtani a beruházásmegvalósulását igazoló tételes bizonylatokról készített

számlaösszesítõt és ennek részeként a tételrészletezõt. A kifizetési kérelmet benyújtó kérelmezõ a helyszíni ellenõrzés

során köteles a számlaösszesítõ szerinti eredeti bizonylatokat bemutatni, valamint azok másolatát a helyszíni

ellenõrnek átadni.

(4) A kifizetési kérelembenyújtásának, a kiadásokelszámolásánake rendeletbennemszabályozott kérdéseire az EMVA

általános rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell a 16. § (4) bekezdése kivételével.”

12. § Az R. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a kérelmezõ a 3. § (1) és (2) bekezdésében szereplõ intézkedések esetében a 2009. évben az

agrár-környezetgazdálkodási intézkedéssel egyazon támogatási kérelem beadási idõszakban nyújtott be támogatási

kérelmet, akkor a támogatás folyósításának feltétele, hogy az érintett területre vonatkozóan az

agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretén belül területazonosítási kérelmet nyújtson be.”
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13. § Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH külön megállapodás alapján az

illetékes szakhatóságok bevonásával évente ellenõrzi.

(2) Az ellenõrzés során a támogatási kérelemben megjelölt beruházásról vezetett Gazdálkodási Napló az irányító

hatóság által közleményben meghatározott lapjait az ügyfélnek be kell mutatnia az ellenõrzõ hatóságoknak.”

14. § Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a támogatásra jogosult valamely intézkedés vonatkozásában az 5. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott

kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az érintett intézkedésre vonatkozóan a támogatásból kizárásra kerül és a

már kifizetett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell

fizetnie.”

15. § Az R. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az e §-ban meghatározottak közül több jogkövetkezmény is megállapításra kerül, a magasabb százalékos

arányú szankciót kell érvényesíteni.”

16. § Az R. a következõ 22/C. §-sal egészül ki:

„22/C. § (1) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági

beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

szóló 46/2011. (V. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 46/2011. (V. 31.) VM rendelettel) megállapított

a) 5. § (3) bekezdés e) pontját, 5. § (5)–(6) bekezdését, 6. § (3) bekezdés b)–c) pontját, 7. § (3) bekezdés b) pontját, 8. §

(2) bekezdés a) pontját, 12. § (2) bekezdés e) pontját, 13. § (2) bekezdés a) pontját, 18. § (3)–(4) bekezdését és a 2. számú

mellékletébena „A.Madárvédelmi berendezések kihelyezése” címû táblázat E oszlop3. sorát a 2011. évbenbenyújtott

kifizetési kérelmekre is,

b) az 5. § (7) bekezdését és a 21. § (7) bekezdését 46/2011. (V. 31.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is

alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 46/2011. (V. 31.) VM rendelettel megállapított 21. § (3) bekezdését a 46/2011. (V. 31.) VM rendelet

hatálybalépésekor azon folyamatban levõügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a támogatást jóváhagyóhatározat

visszavonására még nem került sor.”

17. § Az R. 1. §-ában az „állapotjavítása” szövegrész helyébe az „állapot javítása” szöveg, az 5. § (1) bekezdésében az „az

elõzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási kérelemnek” szövegrész helyébe a „a területazonosítási

kérelemnek” szöveg, a 8. § (3) bekezdésében a „Az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „Az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 9. § (3) bekezdésében „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 11. § (3) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 12. § (3) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 21. § (5) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdése a) pontjában” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdésében” szöveg, a 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „rendeletben (a továbbiakban: egységes

kérelem rendelet)” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg, a 2. számú mellékletében a „A. Madárvédelmi

berendezések kihelyezése” címû táblázat E oszlop 3. sorában a „2–20 db/ha” szövegrész helyébe a „2–10 db/ha”

szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R. 15. §-a.

19. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter
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