
15/2010. (IX. 3.) VM rendelet  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 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 fiatal mezőgazdasági 
termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdés i) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:] 
„i) a működtetési időszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett 
nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni 
ia) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, 
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) 
FVM rendeletben, 
ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben, 
ic) juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM 
rendeletben, 
id) sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM 
rendeletben, 
ie) baromfiakra vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és 
működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben 
előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.” 
2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és október 31. között, ezt követően 
évente szeptember 15. és október 31. között lehet benyújtani az MVH által 
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.” 
(2) Az R. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az 
MVH-nak rendszeresíteni:] 
„a) ügyfél-azonosítási adatok,” 
3. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az ügyfél legkésőbb 2011. január 31-ig, ezt követően pedig a támogatási 
kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően másodikként 
ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig köteles az MVH által rendszeresített, 
az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a támogatási összeg 90%-ára 
vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A formanyomtatványt a következő 
adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni: 
a) ügyfél-azonosítási adatok, 
b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.” 



4. § Az R. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 
15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében - a (2) bekezdés 
d) pontjától eltérően - 2010. szeptember 6. és november 2. között lehet benyújtani az 
MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-
hoz.” 
5. § (1) Az R. 9. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(3) Amennyiben] 
„d) az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett 
támogatási összeg 20%-át visszafizetni.” 
(2) Az R. 9. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy] 
„a) a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát 
a határozat jogerőre emelkedését követő 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 
3. naptári év végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladóan marad el, akkor 
köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett 
támogatási összeg 2%-át visszafizetni,” 
6. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki: 
„12. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 15/2010. 
(IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 
rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is 
alkalmazni kell.” 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon a hatályát veszti. 
 


