
A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete

az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének

megállapításáról

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. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként

legfeljebb 60 963,98 forint összegû támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél

a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. § A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás

igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke

legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehetõ összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter

tejnek felel meg.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 108/2012. (X. 11.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló

83/2011. (VIII. 31.) VM 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. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„2. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati Igazgatósága;”
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