
26/2010. (XI. 4.) VM rendelet  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes 
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: 
  
1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet 
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
  
„(1) A támogatási kérelmet 2011. március 1. és 31. között, ezt követően évente 
március 1. és 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon az MVH-hoz. A 
formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni: 
  
a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok, 
b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok, 
c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok, 
d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként.” 
  
2. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és 
a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) 
FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(1) A támogatási kérelmet 2011. május 1. és 31. között, ezt követően évente május 
1. és 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a 
továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett 
formanyomtatványon az MVH-hoz. A formanyomtatványt a következő 
adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni: 
  
a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok, 
b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok, 
c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok, 
d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként.” 
  
3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú 
energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] 
4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(10) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a 6. § (1) bekezdése szerinti időpontban 
benyújtott kérelmek esetében a művelet legkorábban a támogatási kérelem 



benyújtási évében vagy az azt közvetlen megelőző évben az ügyfél saját 
felelősségére megkezdhető.” 
  
(2) A 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
  
„(1) A támogatási kérelmet a 2011. évben október 1. és november 15. között, ezt 
követően évente október 1. és november 15. között lehet benyújtani a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett 
formanyomtatványon.” 
  
4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú 
fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] 4. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
  
„(8) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a 6. § (1) bekezdése szerinti időpontban 
benyújtott kérelmek esetében a művelet legkorábban a támogatási kérelem 
benyújtási évében vagy az azt közvetlen megelőző évben az ügyfél saját 
felelősségére megkezdhető.” 
(2) A 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
  
„(1) A támogatási kérelmet a 2011. évben október 1. és november 15. között, ezt 
követően évente október 1. és november 15. között lehet benyújtani a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett 
formanyomtatványon.” 
  
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. 
  
 


