
A vidékfejlesztési miniszter 74/2011. (VII. 29.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett

mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról

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

kérdéseirõl szóló2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjábankapott felhatalmazásalapján, az egyesminiszterek, 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 Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták

genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[2. § (1) E rendelet alkalmazásában]

„17. támogatási idõszak: a támogatási kérelem benyújtása évének január 1-étõl számított 5 naptári év;”

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdésbenmeghatározott fajtánkénti nõivarú állatlétszámnagyságának ellenõrzését – a tenyésztõszervezetek

tenyésztési adatbázisainak felhasználásával – a tenyésztési hatóság végzi, és a törzskönyvezett védett õshonos és

veszélyeztetettmezõgazdasági állatfajtáknakaz adott év január 1-jei fajtánkénti nõivarú állatlétszámánakadatairól az adott

év február 1-jéig – 2010. évben június 15-ig – adatot szolgáltat aMezõgazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

MVH) számára.”

3. § Az R. 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Azokra az egyedekre, baromfi esetén állományokra vonatkozóan, amelyekkel az állományt már csökkentették

további kifizetést nem lehet igényelni.”

4. § Az R. 14. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Kiesett, de még nem pótolt egyedekre vagy állományokra vonatkozó kötelezettséget átadni nem lehet.”

5. § Az R. 16. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[(1) A kötelezettség átvevõje nem lehet olyan állattartó, aki]

„e) az adott célprogramra vonatkozóan nem a kötelezettség átadóval azonos támogatási kérelem benyújtási

idõszakban adott be támogatási kérelmet, és a támogatási kérelmére hozott helyt adó vagy részben helyt adó

határozattal rendelkezik.”

6. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet

a) a 2011. január 1-jétõl kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan 2011. szeptember 1. és 30. között,

b) a 2012. január 1-jétõl kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan 2012. április 1. és 30. között,

c) a 2013. január 1-jétõl kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan 2013. április 1. és 30. között lehet benyújtani az

MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékesmegyei kirendeltségéhez azMVH Központ

által rendszeresített – (6) bekezdés szerinti – formanyomtatványon, írott formában.”

(2) Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Egy kérelmezõ egy támogatási kérelembenyújtási idõszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ha több

támogatási kérelem kerül benyújtásra, akkor az utolsóként benyújtott kérelem alapján történik a támogatási kérelem

elbírálása.”

(3) Az R. 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az a kérelmezõ, aki az adott célprogram vonatkozásában a korábbi támogatási kérelmére vagy

kötelezettségátadási kérelmére hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik, a következõ

években támogatási kérelmet már nem nyújthat be.”
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(4) Az R. 18. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei a következõk:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,

b) a célprogram azonosítása,

c) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok,

d) a kérelmezett induló állatállomány létszáma,

e) a kérelmezett állatállomány-szaporulat létszáma,

f) az ügyfél aláírása.”

7. § Az R. 20. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az 5. melléklet szerint a célprogrambabevonni kívánt egyedek szempontja esetében többletpont az alapján kerül

megállapításra, hogy az állattartó a tenyészeteiben a támogatási kérelem benyújtásának évében január 1-jén tartott

célprogrammal azonos állatfajta állatlétszámához viszonyítva mekkora állatlétszámot kíván az adott célprogramba

bevinni.”

8. § Az R. 23. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2010-et követõ években támogatási kérelmet benyújtó kérelmezõk elsõ alkalommal a támogatási kérelem

benyújtását követõ évben nyújthatnak be kifizetési kérelmet.”

9. § Az R. 9. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

10. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a következõ13. §-sal egészül ki:

„13. § E rendelet alapján a 2011. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”

(2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a

2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. §-a.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

Az R. 9. mellékletének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Az adott gondatlan meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pontban foglalt táblázat szerinti besorolásának

megfelelõen az egyes elõírásokra vonatkozóan az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni.

A B C

1. Súlyosság Tartósság A kifizetés csökkentésének mértéke

2. 1 1 5%

3. 1 3 10%

4. 3 1

5. 3 3

6. 1 5

7. 5 1

8. 3 5 50%

9. 5 3

10. 5 5 100%
”
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