Megjelent az MVH 23/2016. (IV. 11.) számú közleménye
a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások
keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtási feltételeiről

ÖSSZEFOGLALÓ

FIGYELEM! Az összefoglaló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a közlemény
megismerését!

A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
57/2012. (VI. 21.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján megállapított
támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának
feltételeit határozza meg.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, fordítson kiemelt figyelmet az MVH ügyfél nyilvántartási rendszerében
szereplő adatai naprakészségére.

Kifizetés igénylése
A 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan
támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási
összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetésére kifizetési kérelmet nyújthatnak be
2016. május 1. és 31. között
az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH
megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a
küldeményt tértivevényes küldemény formájában adja postára.

A kérelem benyújtására jogosult az ügyfél, amennyiben:


2015-ben eleget tett a Rendelet 4. § (1)- (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, tehát:
 a gazdaságot személyesen vezeti;
 a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni
vállalkozóként folytatja;
 a célterület szerint meghatározott tevékenységgel kapcsolatos kötelező
képzésen részt vett és azt elvégezte;
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 a szakmai, illetve horizontális szempontokban korábba tett vállalásokat,
kötelezettségeket, nyilatkozatokat fenntartja;
 az állatállomány tartójaként a megfelelő nyilvántartásban szerepel:
- szarvasmarhafélék, lófélék, juh-, kecskefélék, sertésfélék esetén
az
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben
(ENAR),
- baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi
Információs
Rendszerben (BIR);
 a használatában lévő területeket a földhasználati-nyilvántartásba bejelentette
(bejelentési kötelezettség alá tartózó földterület esetén);
 gazdálkodási naplót vezet.
 elérte a vállalt EUME méretet az üzleti terv SFH-betétlapján meghatározott
ütemezés szerint, a működtetési időszak 4. évének végéig vállalt méretre
növelte1
 amennyiben a vállalt méretet a 4. év vége előtt elérte, azt attól az időponttól
kezdődően fenntartotta;
 üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a
4 EUME méretet
FIGYELEM!
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet az alábbi esetekben:
• nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
• nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
• nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy
• a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az
ügyfélnyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
• ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az
MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartásba vett adatok között, vagy
• a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.
A kifizetésikérelem-csomag tartalma
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012-ben igényelhető támogatáshoz
kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:
–
–
–
–

Főlap (D1039-02)
Termőföld betétlap (D1008-02)
Állatállomány betétlap (D1009-01)
Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)
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A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor
hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2012. (II. 9.) számú Közleménye)
szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi
Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2012. év január 1-jén érvényes, EKB által
közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama 314,58 Ft/€.
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További fontos tudnivalók
 Amennyiben a 2015. évre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú
támogatás iránti kérelmet, úgy a kifizetési kérelemhez kötelezően csatolni kell a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
szerinti egyedi blokktérképet, amelyen az ügyfélnek be kell rajzolnia a gazdasághoz
tartozó földterületek határvonalait.
 Az üzemméret számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfélnek
földhasználat bejelentési kötelezettsége van. A földhasználati lapokat az MVH
minden kérelem esetében ellenőrizni fogja.
 Amennyiben a földhasználat nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a
kérelemhez kötelezően csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.: üvegházban
történő gazdálkodás esetén az adás-vételi vagy bérleti szerződés másolatát, vagy
tulajdonjogot igazoló dokumentumokat), amelyek az érintett területre vonatkozó
földhasználati jogosultságot alátámasztják.
 Lófélék, sertés, nyúl, és/vagy baromfi állatállomány tartó esetén az Állatállomány
betétlaphoz mellékelnie kell a 2015. évre vonatkozó (január 1. és december 31.
közötti), ügyfél által vezetett állatállomány-nyilvántartásának a másolati példányát.
 Tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen való életvitelszerű tartózkodási
hely fenntartása, vagy oda költözésének vállalása esetén a kifizetési kérelemhez
mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.
 Amennyiben a külterületi ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlannyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője
által kiállított igazolással kell igazolnia, hogy életvitelszerű tartózkodási helye
gazdálkodásra alkalmas.
 A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról a
Közlemények menüpontból.
A közlemény hatálya
A közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 52/2015.
(IV.21.) számú MVH Közlemény.
További
információk
megtalálhatóak
a
Miniszterelnökség
(http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg), valamint az MVH (www.mvh.gov.hu)
honlapján. Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen,
illetve telefonon az MVH Központ és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán kérhető.
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