
A vidékfejlesztési miniszter 31/2012. (III. 30.) VM rendelete
a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló
161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló
86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 8. § vonatkozásában a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

81. § (3) bekezdés a) és b) 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. § A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM

rendelet (a továbbiakban: R1.) 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jóváhagyott Egyéni tervet módosítani kizárólag

a) a borvidéki tervben szereplõ fajtára vonatkozóan,

b) a támogatás nagyságát nem befolyásoló méretben a sor- és tõtávra vonatkozóan,

c) a felhasznált szaporítóanyag kategóriájára vonatkozóan, vagy

d) az Egyéni tervben, vagy az ahhoz tartozó mellékletekben szereplõ személyes adatokban bekövetkezõ változások

esetében

lehet.”

2. § Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmeket az Egyéni tervben rögzített borpiaci évben befejezett tevékenységre vonatkozóan

az ugyanazon borpiaci év április 1. és július 16. közötti idõszakban, míg a 2010/2011. borpiaci évben végrehajtott

tevékenységek tekintetében a 2012. április 1. és július 16. közötti idõszakban lehet benyújtani, a benyújtás

idõpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minõsül.”

3. § Az R1. a következõ 19. §-sal egészül ki:

„19. § (1) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése mûvelet tekintetében

bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során standard

kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. számú

melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelet után igénybe vehetõ

támogatási összeg kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése mûvelet tekintetében

standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált

kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. számú

melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelet után igénybe vehetõ

támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag felhasználás a 9/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Egyéni

terv módosításának minõsül.”

4. § Az R1. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) Az adott borpiaci évre, évekre vonatkozóan e rendelet alapján kifizethetõ kiegészítõ támogatási

keretösszegrõl a miniszter tájékoztatja az MVH-t, amelyrõl az MVH közleményt tesz közzé.

(2) Azon kérelmezõ, akinek a 7. § szerinti Egyéni tervét az MVH – a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti támogatási

keretösszeg kimerülése miatt, a 9/A. § (1)–(4) bekezdése alapján – végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította és

annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, az Egyéni tervére vonatkozóan a 7. számú melléklet szerint

fenntartó, vagy a 8. számú melléklet szerint részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be a 2012. március 31. és

április 20. közötti idõszakban az MVH részére.”
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5. § Az R1. a következõ 22/B. §-sal egészül ki:

„22/B. § (1) A 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatási keretösszeg terhére kizárólag azon Egyéni terv

hagyható jóvá, amelyre vonatkozóan fenntartó nyilatkozatot, vagy részben fenntartó nyilatkozatot nyújtottak be.

(2) Ha az Egyéni tervet fiatal mezõgazdasági termelõ nyújtotta be, akkor a fenntartó, vagy részben fenntartó

nyilatkozatokhoz mellékelni kell:

a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti határozat másolatát, vagy

b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott

támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát, vagy

c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre

kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát.

(3) Amennyiben a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatási keretösszeg nem elegendõ valamennyi

fenntartó, vagy részben fenntartó nyilatkozattal megerõsített Egyéni terv jóváhagyására, úgy a fenntartó

nyilatkozattal, vagy a részben fenntartó nyilatkozattal megerõsített Egyéni terveket az MVH a következõ sorrend

figyelembe vételével hagyja jóvá:

a) az Egyéni terv benyújtója fiatal mezõgazdasági termelõ,

b) amennyiben a fiatal mezõgazdasági termelõk Egyéni terveiben szereplõ teljes igény jóváhagyására a kiegészítõ

keretösszeg nem elegendõ, úgy az általuk benyújtott Egyéni tervek beérkezésének dátuma,

c) a további kérelmezõk által benyújtott Egyéni tervek beérkezésének dátuma,

d) a kiegészítõ támogatási kerettel megnövelt keretösszeg kimerülésének napján beérkezett, a megerõsített Egyéni

tervben foglalt területnagyság növekvõ sorrendje.”

6. § Az R1. a következõ 22/C. §-sal egészül ki:

„22/C. § (1) Az MVH a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatási keretösszeg tekintetében a fenntartó

nyilatkozattal megerõsített Egyéni terveket a fenntartó nyilatkozat, vagy a részben fenntartó nyilatkozat

beérkezésétõl számított 45 napon belül bírálja el.

(2) A kiegészítõ támogatási keretösszeg tekintetében az érintett Egyéni tervek, valamint fenntartó vagy részben

fenntartó nyilatkozatok esetében hiánypótlásnak nincs helye, valamint az eljárás az ügyfél kérelmére nem

függeszthetõ fel.

(3) Az MVH az eljárás során a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését.”

7. § Az R1. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § E rendeletnek a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet

módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 9/B. §

(1) bekezdését, 10. § (2) bekezdését, és a 19. §-át a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § (1) Az R1. az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az R1. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

9. § A szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következõ

(8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasított, de ismételten benyújtott kérelmek esetében, amennyiben az elsõ

kérelem tartalmazta a megfelelõ tulajdoni lap-másolatot, a (4) bekezdés a) pontjában elõírtakat nem kell alkalmazni

abban az esetben, ha az érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés kézhezvétele, illetve a megismételt kérelem illetékes

hegybíróhoz történõ benyújtása között legfeljebb harminc nap telt el, valamint a tulajdoni lap-másolat tartalmára

vonatkozóan a kérelemben érdemi változás az érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasított kérelemhez képest

nem volt.”
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10. § Az R2. a következõ 21. §-sal egészül ki:

„21. § E rendeletnek a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet

módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 4. § (8) bekezdését

a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2012. (III. 30.) VM rendelethez

„7. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Egyéni tervet fenntartó nyilatkozat

Alulírott ...................................................................................................................................... (név), .............................................. (MVH

regisztrációs szám) nyilatkozom, hogy az MVH által ……………….. iktatószámon jogerõsen, kizárólag a 161/2008.

(XII. 18.) FVM rendelet 9/A. § (1)–(4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt elutasított Egyéni tervemet az abban

foglaltak változatlanul hagyása mellett fenntartom, a tevékenységet, tevékenységeket az abban megjelöltek szerint

hajtottam/hajtom végre. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági

felülvizsgálatra irányuló kérelmet nyújtottam be, úgy nem vagyok jogosult fenntartó nyilatkozatot benyújtani.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

.....................................

aláírás

Figyelem! Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelõ jogosult, akinek a 2011. október 1. és december 15.

közötti idõszakban benyújtott Egyéni terve 2011. november 24-ét követõen érkezett be a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és az Egyéni tervet

– az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint

– az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.”
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2. melléklet a 31/2012. (III. 30.) VM rendelethez

„8. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Egyéni tervet részben fenntartó nyilatkozat

Alulírott ...................................................................................................................................... (név), .............................................. (MVH

regisztrációs szám) nyilatkozom, hogy az MVH által ……………….. iktatószámon jogerõsen, kizárólag a 161/2008.

(XII. 18.) FVM rendelet 9/A. § (1)–(4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt elutasított Egyéni tervemet az abban

foglaltak változatlanul hagyása mellett

az alábbi összefüggõ terület, területek tekintetében fenntartom, a tevékenységet, tevékenységeket az abban

megjelöltek szerint hajtottam/hajtom végre:

helység helyrajzi szám

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelmet

nyújtottam be, úgy nem vagyok jogosult részben fenntartó nyilatkozatot benyújtani.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

.....................................

aláírás

Figyelem! Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelõ jogosult, akinek a 2011. október 1. és december 15.

közötti idõszakban benyújtott Egyéni terve 2011. november 24-ét követõen érkezett be a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és az Egyéni tervet

– az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint

– az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6915


	Tartalom
	2012. évi XVII. törvény
	egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról*

	A 2012. évi XVIII. törvény
	az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról *

	A Kormány 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	a megyei intézményfenntartó központok és intézményeik mûködésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	a közérdekû adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ módosításáról

	A Kormány 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ megtérítésrõl és a közszférában dolgozók támogatásáról

	A Kormány 58/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedõképességének vizsgálatával összefüggõ módosításáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2012. (III. 30.) MNB rendelete
	a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 11/2012. (III. 30.) BM rendelete
	a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 12/2012. (III. 30.) BM rendelete
	a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól

	A belügyminiszter 13/2012. (III. 30.) BM rendelete
	az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 14/2012. (III. 30.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl

	A nemzeti fejlesztési miniszter 16/2012. (III. 30.) NFM rendelete
	a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeirõl és kiadásuk rendjérõl szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 31/2012. (III. 30.) VM rendelete
	a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

	Az Alkotmánybíróság 16/2012. (III. 30.) AB határozata
	az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról

	Az Alkotmánybíróság 17/2012. (III. 30.) AB határozata
	az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

	A Kormány 1082/2012. (III. 30.) Korm. határozata
	az egységes közadatkeresõ rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról

	A Kormány 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozata
	a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntõke nyújtásáról

	A Kormány 1084/2012. (III. 30.) Korm. határozata
	az egyes szociális jellegû ellátások készpénz-helyettesítõ eszköz alkalmazásával való folyósításával kapcsolatos egyes feladatokról

	A Kormány 1085/2012. (III. 30.) Korm. határozata
	a termõföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerzõdések felszámolásáról

	A Kormány 1086/2012. (III. 30.) Korm. határozata
	a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében



