A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
39/2013. (II.7.) számú
KÖZLEMÉNYE
A 88/2009. (VII. 02.) számú, a 22/2010. (II. 24.) számú és az 51/2010. (IV. 07.) számú
közleményekkel módosított, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodás támogatás igényléséről szóló 71/2009. (V. 29.)
számú MVH közlemény módosításáról szóló 176/2010. (XII. 15.) számú közlemény
módosítása
I. Módosítás indoka
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 139/2012. (XII. 22.) VM
rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásokról szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet).
A módosítás a Rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott alábbi
célprogramokat érinti:
- integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram,
- ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram,
- hagyományos gyümölcstermesztés célprogram.
A kivágással, az újratelepítéssel, és az ezekre vonatkozó bejelentési kötelezettséggel
kapcsolatos szabályok (27. §), valamint az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények (53. § (6)
bekezdés) módosultak.
II. Módosuló rendelkezések
A Rendelet módosítása az EMVA-AKG intézkedés keretében támogatott integrált gyümölcsés szőlő, ökológiai gyümölcs-és szőlő, és hagyományos gyümölcs ültetvények célprogramok
esetében érinti az ültetvény kivágásával/telepítésével és annak bejelentésével kapcsolatos
kötelezettségeket. A Rendelet módosítása értelmében már nem csak a kivágással, hanem a
telepítéssel érintett ültetvény újratelepítését is, annak megvalósulását követő 10 napon
belül, jelen közleményben rendszeresített nyomtatványon kell jelezni az MVH felé.
A bejelentést a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei
kirendeltséghez kell benyújtani.
Amennyiben az ügyfél az újratelepítés tényéről 10 napon belül nem tájékoztatja a Hivatalt – a
kivágás bejelentés elmulasztásához hasonlóan – a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület a támogatásból a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, a korábban kifizetett
támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, melyet vissza kell fizetni.
Ha a kivágott ültetvény nem kerül újratelepítésre, akkor a Rendelet 26. § (1) bekezdésében
meghatározott, a kivágott terület nagyságával megegyező visszavonási kérelmet kell
benyújtani az MVH-hoz.
Amennyiben a 26. § (1) bekezdésében meghatározott visszavonási kérelem nem kerül
benyújtásra, az ültetvény újratelepítését 12 hónapon belül el kell végezni, különben a kivágott
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból a támogatási időszak
lejártáig kizárásra kerül, a korábban kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, melyet vissza kell fizetni.
A kivágással érintett ültetvények esetében EMVA-AKG ültetvényhasznosításra vonatkozó
kifizetési kérelem az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre csak akkor
nyújtható be, ha az ügyfél a telepítést az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló
határidő utolsó napjáig megtette, és erről a jelen közleményben rendszeresített
nyomtatványon az MVH-t 10 napon belül tájékoztatta. Ellenkező esetben az ültetvény
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hasznosítás tárgyában benyújtott kifizetési kérelem jogosulatlan igénylést és a támogatásból
történő kizárást von maga után.
III. Módosuló mellékletek
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodás
támogatás igényléséről szóló 176/2010. (XII. 15.) számú MVH közlemény mellékletei az
alábbiak szerint módosulnak:
13. számú melléklet D3029-01 EMVA AKG Ültetvény kivágásának/telepítésének bejelentése
14.számú melléklet – Kitöltési útmutató D3029-01
kivágásának/telepítésének bejelentése nyomtatványhoz

EMVA

AKG

Ültetvény

II. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.
Az EMVA AKG támogatással kapcsolatosan további információval a falugazdászok, a
Magyar Agrárkamara szaktanácsadói, a Területi Szaktanácsadási Központok szaktanácsadói
és az MVH ügyfélszolgálata szolgálhat (ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu).
Az EMVA jogcímekkel kapcsolatos további információ a www.umvp.eu oldalon található.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2012. február 7.

Palkovics Péter
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