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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
9/2007. (IX. 24.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön -
tése ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 7,50%.

2.  §

(1) E ren de let 2007. szep tem ber 25-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 7/2007.
(VI. 25.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2007. szep tem ber 24-én hir de ti ki.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

105/2007. (IX. 24.) FVM
rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2006/2007. évi végrehajtási idõszakban nyújtható
méhészeti támogatások igénybevételének részletes

szabályairól  szóló 
81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján
2006/2007. évi vég re haj tá si idõ szak ban nyújt ha tó mé hé -
sze ti tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM ren de let 14.  §-a (1) be kez -
dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„A tá mo ga tá si ke ret összeg a 2006/2007. évi végrehaj -
tási idõ szak ra leg fel jebb 220 000 euró.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
 veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

106/2007. (IX. 24.) FVM
rendelete

a történelmi bázis jogosultságról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 81.  §-a (3) be kez dé sé nek b) és
d) pont já ban, va la mint a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
el já rás egyes kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény -
mó do sí tá sok ról szó ló 2003. évi LXXIII. tör vény 45. §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá -
mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  § 1. pont já ban meg ha tá ro zott
ter me lõ;

b) tör té nel mi bá zis: az R. 1.  § 5. pont já ban meg ha tá ro -
zott bá zis;

c) tör té nel mi bá zis jo go sult ság: az R. 1.  § 7. pont já ban
meg ha tá ro zott jog;

d) me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog: a Tv. 9.  §
n) pont já ban meg ha tá ro zott jog;

e) át ru há zás: a tör té nel mi bá zis jo go sult ság egé szé nek
vagy ré szé nek, egy vagy több át ve võ nek tör té nõ el adá sa,
el aján dé ko zá sa;

f) ide ig le nes át en ge dés: a tör té nel mi bá zis jo go sult ság
egé szé nek vagy ré szé nek, egy vagy több át ve võ nek, meg -
ha tá ro zott idõ re tör té nõ bér be adá sa, ha szon köl csön be
 adása;

g) át adó: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nek tör té nel -
mi bá zis jo go sult sá gai át ru há zás ra, ide ig le nes át en ge dés re
ke rül tek egy vagy több má sik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré -
szé re;

h) át ve võ:

ha) az a) pont sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ,

9386 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/125. szám



hb) az a sze mély, aki, il le tõ leg amely me zõ gaz da sá gi
te vé keny ség vég zé se cél já ból, az át írá si ké re lem be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg a Tv. 28.  §-ában fog lalt re giszt rá ci ós kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz,
és aki re, il le tõ leg amely re a tör té nel mi bá zis jo go sult sá go -
kat át ru ház zák vagy ide ig le ne sen át en ge dik;

i) át írás: át ru há zás, ide ig le nes át en ge dés, örök lés, jog -
utód lás, le mon dás, meg vo nás  miatti tör té nel mi bá zis jo go -
sult ság át ve ze té se egyik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vé rõl
egy vagy több má sik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vé re, il let -
ve az or szá gos tar ta lék ja vá ra;

j) tel jes gaz da ság: az R. 1.  §-ának 3. pont já ban meg ha -
tá ro zott gaz da ság;

k) ENAR nyil ván tar tás: a szar vas mar ha-fa jok egye de i -
nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo -
no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM ren de -
let ben, il let ve a juh- és kecs ke fa jok egye de i nek Egy sé ges
Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 47/2005. 
(V. 23.) FVM ren de let ben sze rep lõ nyil ván tar tás.

2.  §

(1) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság jo go sult já nak sze mé -
lyé ben be kö vet ke zett vál to zás ese tén a nyil ván tar tás ban
tör té nõ – a vo nat ko zó szer zõ dé sen ala pu ló – át írás irán ti
ké rel met át ru há zás, il let ve ide ig le nes át en ge dés ese tén a
fe lek nek kö zö sen, örök lés, il let ve jog utód lás ese tén az
örö kös nek (jog utód nak), ki zá ró lag a Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal erre
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta nia az
MVH-hoz, el len ke zõ eset ben a ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

(2) A ter me lõ a meg ál la pí tott tör té nel mi bá zis jo go sult -
sá gá ról vagy an nak egy ré szé rõl az or szá gos tar ta lék ja vá ra 
az MVH ál tal erre rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon el -
len té te le zés nél kül le mond hat.

3.  §

(1) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság egész ben vagy rész -
ben – a (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – csak olyan me zõ gaz da sá gi ter me lõ re ru ház ha tó át,
il let ve ide ig le ne sen olyan me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek en -
ged he tõ át, akit, il le tõ leg ame lyet az MVH a Tv.
28.  §-ában fog lal tak sze rint nyil ván tar tás ba vett.

(2) Az át ve võ nek a tör té nel mi bá zis jo go sult ság át írá si
ké rel men nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az át ru há zott vagy
ide ig le ne sen át en ge dett tör té nel mi bá zis jo go sult ság ban
sze rep lõ te vé keny sé get az át ru há zás sal vagy ide ig le nes át -
en ge dés sel érin tett mér ték ben leg alább 2008. de cem ber
31-ig fenn tart ja. Az MVH a nyi lat ko zat tar tal má nak be tar -
tá sát el len õriz he ti. A nyi lat ko zat tar tal má nak be nem tar -
tása a vo nat ko zó át ru há zott bá zis jo go sult sá gok utá ni ki fi -
ze tés meg vo ná sá val jár.

(3) Az R. 2.  § b) pont ja sze rin ti eset ben a tör té nel mi bá -
zis jo go sult ság át ru há zá sa, il let ve ide ig le nes át en ge dé se
irán ti ké rel met az MVH csak ab ban az eset ben hagy ja
jóvá, ha a tej kvó tá val ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ
(2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tá ban a tör té nel mi bá zis jo -
go sult ság át ru há zá sá val, il let ve ide ig le nes át en ge dé sé vel
egy ide jû leg a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ban meg ha tá ro -
zott mér té kû tej kvó tát is át ru ház za az át ve võ re.

(4) Az R. 2.  § hb) és ib) pont jai sze rin ti eset ben a tör té -
nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sa, il let ve ide ig le nes át en -
ge dé se irán ti ké rel met az MVH csak ab ban az eset ben
hagy ja jóvá, ha a tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sá -
val, il let ve ide ig le nes át en ge dé sé vel egy ide jû leg a tör té -
nel mi bá zis jo go sult ság ban meg ha tá ro zott mér ték ben a
do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult -
ság ról  szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let [a továb biak -
ban: 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let] alap ján meg ál la pí -
tott do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go -
sult ság is át ru há zás ra ke rül.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti szer zõ dés jó vá ha gyá sá ra 
a Tv. 76.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.
Ki vé telt ké pez nek ez alól a 2007. ja nu ár 1. és je len ren de -
let hatályba lépésének idõ pont ja kö zött lét re jött szer zõ dé -
sek, ame lye ket leg ké sõbb 2007. ok tó ber 31-ig kell be nyúj -
ta ni az MVH-hoz. A tör té nel mi bá zis jo go sult ság át írá sát
az MVH csak ab ban az eset ben hagy ja jóvá, amennyi ben a
szer zõ dés egy ér tel mû en ren del ke zik a tör té nel mi bá zis jo -
go sult ság át ru há zá sá ról, il let ve ide ig le nes át en ge dé sé rõl.

4.  §

(1) Az át írá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a ké rel met alá -
tá masz tó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira tok fény má so -
la tát (ki vé ve le mon dás ese tén).

(2) Ide ig le nes át en ge dés ese tén az át en ge dés idõ tar ta -
mát évek ben kell meg ad ni, amely azon ban egy tá mo ga tá si
év nél rö vi debb nem le het.

(3) A tel jes ál lat ál lo mány, il let ve tej kvó ta örö kö sö dés
út ján tör té nõ át szál lá sa kor, amennyi ben a ha gya ték át adó
vég zés más ként nem ren del ke zik, a tör té nel mi bá zis jo go -
sult ság an nak a ter me lõ nek a tu laj do ná ba ke rül, aki a tel jes
ál lat ál lo mányt és a tej kvó tát át ve szi.

(4) A jo go sult sze mé lyé ben tör té nõ vál to zás nyil ván tar -
tás ba való át ve ze té sé nek évé ben az adott jog cím hez kap -
cso ló dó tör té nel mi bá zis jo go sult ság to váb bi át ru há zá sá ra, 
il let ve ide ig le nes át en ge dé sé re nem ke rül het sor. Ki vé ve
az ál lat lét szám, il let ve tej kvó ta alap ján meg ál la pí tott tör té -
nel mi bá zis jo go sult sá go kat, ha az át ru há zás vagy ide ig le -
nes át en ge dés a tel jes gaz da ság gal együtt, az ENAR nyil -
ván tar tás alap ján tör té nik.

2007/125. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9387



5.  §

(1) Az anya te hén-, hí zott-bi ka-, ex ten zi fi ká ci ós szar -
vas mar ha- és ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ
anya juh tar tás tá mo ga tá sa ese tén az át ru ház ha tó, il let ve
ide ig le ne sen át en ged he tõ mi ni má lis tá mo ga tá si jo go sult -
ság jog cí men ként 1 egy ség nyi tör té nel mi bá zis jo go sult -
ság.

(2) Tej tá mo ga tás ese tén, amennyi ben a ké re lem nem a
tel jes tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sá ra, il let ve
ide ig le nes át en ge dé sé re vo nat ko zik, a mi ni má li san át ír ha -
tó mennyi ség 3000 kg tej kvó ta bá zis jo go sult ság.

(3) Az át ve võ nem ré sze sül het az át adó ren del ke zé sé re
álló tör té nel mi bá zis jo go sult ság szá má nál na gyobb mér -
ték ben a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ból.

6.  §

(1) Azon át írá si ké rel me ket, me lye ket adott év szep tem -
ber 30-ig, 2007. év ben ok tó ber 31-ig iga zol ha tó mó don
pos tá ra ad nak, az MVH a tárgy tá mo ga tá si évre vo nat ko -
zó an bí rál ja el. Az ezen ké rel mek ben kért tör té nel mi bá zis
jo go sult sá gok az adott évre vo nat ko zó an ke rül nek át írás ra. 
Az ezt köve tõen pos tá ra adott ké rel me ket, jó vá ha gyás ese -
tén az MVH a kö vet ke zõ tá mo ga tá si évre ve szi figye -
lembe.

(2) Amennyi ben örök lés vagy jog utód lás kö vet kez té ben 
ke rül át írás ra a tör té nel mi bá zis jo go sult ság, úgy az át írá si
ké rel met az örök lés vagy jog utód lást alá tá masz tó do ku -
men tum jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül be
kell nyúj ta ni.

(3) A be je len tés vagy an nak el mu lasz tá sa nem érin ti az
örö kös jog ál lá sát. Az örö kös a tör té nel mi bá zis jo go sult sá -
gá ból fa ka dó jo ga it csak az MVH-nak tör té nõ, a (2) be kez -
dés sze rin ti be je len tést köve tõen gya ko rol hat ja.

(4) Az át írá si ké rel met ki zá ró lag tel jes mér ték ben, az
MVH ál tal erre rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le het
vissza von ni, leg ké sõbb az át írá si ké re lem re vo nat ko zó
dön tés jog erõ re emel ke dé sé ig.

7.  §

(1) Vir gi nia do hány és Bur ley do hány ese té ben a ter me -
lõi cso port leg ké sõbb 2007. év ok tó ber 31-ig pos tá ra adja
az 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let alap ján meg ál la pí tott
do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság
át ru há zá sá val, il let ve ide ig le nes át en ge dé sé vel kap cso la -
tos át ru há zá si, ide ig le nes át en ge dé si szer zõ dé sek a ter me -
lõi cso port ál tal hi te le sí tett fény má so la tát. A 2006. de cem -
ber 31. után kö tött szer zõ dés ab ban az eset ben fo gad ha tó
el, amennyi ben tar tal maz za a vo nat ko zó tör té nel mi bá zis
jo go sult ság ról való ren del ke zést.

(2) A ter me lõi cso port a szer zõ dé sek kel együtt meg kül -
di az aláb bi kö te le zõ ada to kat tar tal ma zó lis tát:

a) szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma, neve meg je löl ve
az át adó, il le tõ leg át en ge dõ és át ve võ sze mé lye;

b) át ru há zott, ide ig le ne sen át en ge dett do hány ter me lés -
hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság mér té ke két ti -
ze des jegy pon tos ság gal.

(3) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság ezen át ru há zá sok nak, 
ide ig le nes át en ge dé sek nek meg fele lõen mó do sí tás ra
 kerül.

8.  §

A tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok hasz ná la ti jo gá nak,
va la mint a nem ze ti tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok
mennyi sé gé nek nyo mon kö ve té se ér de ké ben nyil ván tar -
tást kell mû köd tet ni. A nyil ván tar tás mû köd te té sét, il let ve
a mû köd te tés kap csán fel me rü lõ ha tó sá gi fel ada to kat az
MVH lát ja el.

9.  §

A ki nem osz tott, vagy meg vont, vagy a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ál tal le mon dott tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok ból
or szá gos tar ta lé kot kell ké pez ni. Az or szá gos tar ta lék ból a
SAPS al kal ma zá sa alatt bá zis jo go sult ság igény lé sé re
nincs le he tõ ség.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de tést kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba. A
(6) be kez dés ben fog lal tak a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
har ma dik na pon lép nek ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18. bir tok át ru há zás: a ké rel men be je len tett ál la tok
(egye dek) összes sé gé nek bir to kon tar tá si idõ szak alatt egy
át ve võ nek tör té nõ el adá sa;”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A 2.  § ca) és e) pon tok sze rin ti tá mo ga tá si jog cí -
mek hez kap cso ló dó bir tok át ru há zás ese tén az át ru há zó ál -
tal igé nyelt tá mo ga tás az át ve võ nek ke rül ki fi ze tés re, ha az 
át ve võ

a) az át ru há zást köve tõen 15 na pon be lül az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon ér te sí ti az MVH-t az
át ru há zás ról, és igény li a tá mo ga tást,
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b) mel lé ke li az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés má so la tát,
és

c) tel je sí ti a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges
összes fel té telt.”

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
15.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
36.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) A tör té nel mi bá zis és a tör té nel mi bá zis jo go sult -
ság hek tár ban, két ti ze des jegy pon tos ság gal ke rül meg -
határozásra.”

(6) Az R. 48.  §-a az aláb bi (6)–(13) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(6) Amennyi ben a ter me lõ az el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la -
mint egyes ag rár tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let [a továb biak ban:
44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let] alap ján el há rít ha tat lan
kül sõ ok (vis ma i or) be kö vet ke zé sé rõl kár ese mény iga zo -
lá si ké rel met nyúj tott be, kö te les par cel lák sze rin ti bon tás -
ban az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét a do hány be ta ka rí -
tás be fe je zé sé rõl vagy an nak vár ha tó idõ pont já ról ér te sí te -
ni. Az ér te sí tés rõl a ter me lõ úgy kö te les gon dos kod ni,
hogy ar ról az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve a do hány be -
ta ka rí tás be fe je zõ nap já ig tu do mást sze rez zen.

(7) Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve a be je len tés ben
sze rep lõ idõ pon tot kö ve tõ ti zen öt na pon be lül:

a) a hely szí nen el len õr zi hogy a ter me lõ a ter mést – az
ipa ri lag hasz no sít ha tat lan ré szek (így kü lö nö sen a kacs le -
vél) ki vé te lé vel – tény le ge sen be ta ka rí tot ta-e, és

b) a kár mér té két – a 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val – is mé tel ten iga zol ja.

Az MgSzH a ké re lem be nyúj tá sá ról, va la mint a hely szí -
ni el len õr zés le bo nyo lí tá sá nak fel té tel rend sze ré rõl in ter -
ne tes hon lap ján köz le ményt tesz köz zé.

(8) A ter me lõ a be je len tés ben meg je lölt par cel lák ese té -
ben az el len õr zés le bo nyo lí tá sá ra ren del ke zés re álló idõ -
tar tam alatt, il let ve an nak be fe je zé sé ig kö te les biz to sí ta ni
azo kat a fel té te le ket, ame lyek a (7) be kez dés ben fog lal tak
el len õr zé sé hez szük sé ge sek.

(9) Amennyi ben a ter me lõ az el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) be je len tés sel érin tett par cel lán a ren de let
hatályba lépését meg elõ zõ en a do hányt már be ta ka rí tot ta, a 
(6) be kez dés sze rin ti be je len tést eb ben az eset ben is meg
kell ten nie az zal, hogy a be je len tés ben e kö rül mény re utal -
ni kell. Eb ben az eset ben az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
ve az érin tett par cel lá kat és a már be ta ka rí tott do hányt a
hely szí nen el len õr zi, és ezen vizs gá lat ered mé nye alap ján
iga zol ja a do hány be ta ka rí tá sá nak a té nyét, va la mint a kár
mér té két.

(10) A ter me lõ az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve ál tal
ki ál lí tott iga zo lás alap ján a 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de -
let ben fog lal tak sze rint az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis
 maior) be kö vet ke zé sé rõl is mé telt be je len tést tesz az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy -
sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2007. évi igény be vé -
te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl a 28/2007. (IV. 20.)
FVM ren de let 16. §-a sze rint az MVH azon szer vé hez,
amely hez a tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tot ták.

(11) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) be je len tés -
sel érin tett par cel lák ese té ben a tá mo ga tás ra való jo go sult -
sá got, il let ve an nak mér té két – a (13) be kez dés ben fog lalt
eset ki vé te lé vel – a (6)–(10) be kez dés ben fog lal tak sze rint
is mé tel ten el len õr zött és en nek alap ján ki adott iga zo lás
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(12) Amennyi ben a ter me lõ a (6) vagy a (8) be kez dés -
ben fog lal ta kat nem tel je sí ti, az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer ve az iga zo lás ki adá sát – e kö rül mény re hi vat ko zás -
sal – meg ta gad ja.

(13) Amennyi ben az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve az
el len õr zést a (7) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti idõ tar ta -
mon be lül nem vég zi el, a ter me lõ men te sül a (8) be kez dés -
ben fog lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té se alól és az MgSzH
nem ál lít hat ja ki a (7) be kez dés sze rin ti iga zo lást. Eb ben az 
eset ben a tá mo ga tás ra való jo go sult ság, va la mint a tá mo -
ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa kor az MgSzH ille té kes te -
rü le ti szer ve ál tal ko ráb ban ki adott iga zo lás ban már meg -
ál la pí tott kár-mér té ket kell figye lembe ven ni.”

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
62.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(5) A (4) be kez dés ben jel zett mó do sí tást az ügy fél ké -
rel mé re az MVH vég zi el. A mó do sí tás sal kap cso lat ban az
MVH tá jé koz ta tót tesz köz zé leg ké sõbb 2007. ok tó ber
31-ig.”

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
62.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„(7) Az MVH a tör té nel mi bá zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo -
nyít ványt 2008. feb ru ár 28-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ré szé re.”

(9) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a do hány -
ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság ról szó -
ló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé se 
a kö vet ke zõ vel egé szül ki:

„A vál to zás ról a do hány ter me lõi cso port ha la dék ta la nul 
ér te sí ti a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz -
pon ti Hi va ta lát.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

107/2007. (IX. 24.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege

társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió
környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak 

való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól  szóló

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írá sa i nak való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(2) Ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai célú jö ve de lem pót ló tá mo -
ga tá si ké re lem 2007. jú li us 16. és 2007. ok tó ber 1. kö zöt ti
idõ szak ban nyújt ha tó be tar tá si he lyen ként az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

(2) Ez a ren de let 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

108/2007. (IX. 24.) FVM
rendelete

a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési
Hitelprogram szabályairól

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  §-ának (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a költ ség ve té si
vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes 
sza bá lya i ról  szóló 48/2002. (XII. 28.) PM ren de let 2.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ra te kin tet tel – kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) kis- és kö zép vál lal ko zás (a továb biak ban: KKV): a

kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról
 szóló 2004. évi XXXIV. tör vény sze rin ti mik ro-, kis- és
kö zép vál lal ko zá sok, va la mint az õs ter me lõk;

b) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: aki a KKV tör vény
ha tá lya alá tar to zó Ma gyar or szá gon szék hellyel, vagy az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség (a továb biak ban: EGT) te rü le -
tén szék hellyel és Ma gyar or szá gon fi ók te lep pel ren del ke -
zõ vál lal ko zást in dít el, és meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek -
nek:

ba) 40 éves nél fi a ta labb, és
bb) elsõ al ka lom mal kezd gaz dál kod ni me zõ gaz da sá gi

üzem ve ze tõ je ként, és
bc) ren del ke zik az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -

lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga -
tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben
elõ írt va la mely szak kép zett ség gel, il let ve fel sõ fo kú ok ta -
tá si in téz mény ag rár ka rán szer zett ok le vél lel, dip lo má val,
va la mint

bd) gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fej lesz té sé re vo nat -
ko zó üz le ti ter vet nyújt be;

c) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: a ha lá sza ti és akva -
kultúra-termékek pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló
104/2000/EK ta ná csi ren de let (1999. de cem ber 17.) ha tá -
lya alá tar to zó ha lá sza ti és ak va kul tú ra ter mé kek ki vé te lé -
vel az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés I. mel lé -
kel té ben fel so rolt ter mé kek el sõd le ges elõ ál lí tá sa;

d) ag rár for rás hi tel: a ver senyt és a nö ve ke dés re ké pes
vál lal ko zá sok tõ ke hely ze tét erõ sí tõ inf ra struk tú ra- és a
tech no ló gia fej lesz tés re for dít ha tó hi tel, mely le he tõ sé get
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biz to sít arra, hogy a hi tel vissza fi ze té se tar tós ide gen for -
rás ként mû köd jön, ez ál tal leg alább öt, de leg fel jebb hét év
tü rel mi idõ után ne gyed éven te vagy fél éven te egyen lõ
rész let ben kell vissza fi zet ni;

e) me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let: a Bi -
zott ság 1857/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 15.) a
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek
elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak
nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a
70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

f) be ru há zás: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
3.  §-a (4) be kez dé sé nek 7. pont já ban fog lal tak sze rin ti rá -
for dí tá sok összes sé ge;

g) egy sze rû pót ló be ru há zás: a me zõ gaz da sá gi cso port -
men tes sé gi ren de let 2. cik ké nek 17. pont ja sze rin ti be ru há -
zás;

h) hi tel in té zet: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 5.  §-ában meg -
ha tá ro zott pénz ügyi in téz mény;

i) EURIBOR: a frank fur ti bank kö zi pi a con jegy zett, az
Eu ró pai Köz pon ti Bank ra vo nat ko zó sza bály za tá nak min -
den ko ri elõ írásai sze rint meg ál la pí tott aján la ti ka mat láb
eu ró ra vo nat koz tat va, ala ku lá sa a Re u ters Mo ni tor meg fe -
le lõ ol da lán kö vet he tõ fi gye lem mel;

j) ke zes ség vál la ló in téz mény: a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 40. és 41.  §-a alap ján vi szont ga ran ci á val bíró ke zes -
ség vál la lás sal fog lal ko zó pénz ügyi vál lal ko zás, il let ve
nem gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ jogi sze mély, a Hi tel -
ga ran cia Zrt. és az Ag rár Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala -
pít vány;

k) tá mo ga tás tar ta lom: az ál la mi tá mo ga tás fo rint ban
szá molt tá mo ga tá si egyen ér té ke, a hi tel tá mo ga tás tar tal ma 
ki szá mí tá sá nak mód ját az 1. szá mú mel lék let, az in téz mé -
nyi ke zes ség vál la lás ki szá mí tá sá nak mód ját a me zõ gaz da -
sá gi vál lal ko zá sok ál tal „de mi ni mis” tá mo ga tás ként
igény be ve he tõ in téz mé nyi ke zes ség vál la lás ról szó ló
50/2007. (VI. 27.) FVM ren de let (a továb biak ban: Ren de -
let) tar tal maz za;

l) tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és az el -
szá mol ha tó költ sé gek je len ér té ké nek há nya do sa, szá za lé -
kos for má ban ki fe jez ve;

m) tá mo ga tás ról  szóló iga zo lás: a tá mo ga tás tar ta lom -
ról  szóló iga zo lást a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. (a továb -
biak ban: MFB Zrt.), il let ve a ke zes ség vál la ló in téz mény
ál lít ja ki és kül di meg a hi tel fel ve võ ré szé re;

n) tá mo ga tást nyúj tó szerv: az MFB Zrt., il let ve ke zes -
ség vál la lás ese tén a ke zes ség vál la ló in téz mé nyek;

o) hi tel prog ram: az MFB Zrt. ál tal biz to sí tott for rás
ter hé re mû köd te tett „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ag rár Fej -
lesz té si Hi tel prog ram;

p) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség
irány mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg -
men té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás ról szó ló 2004/C 244/02 bi zott sá gi köz le mény
(2004. ok tó ber 1.) 10–12. pont ja sze rin ti vál lal ko zás.

2.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben hi tel fel vé tel re jo go sul tak
az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi
vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend -
szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter
lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé -
tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint nyil -
ván tar tás ba vett vagy a hi tel ké re lem be nyúj tá sá ig re giszt -
rá ci ós szám irán ti ké rel met be nyúj tott KKV-k.

(2) Nem jo go sult tá mo ga tás igény be vé te lé re az a KKV,
amely:

a) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban csõd-,
fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás
alatt áll;

b) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban le járt
ese dé kes sé gû adó vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to -
zá sa van, ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz -
tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett;

c) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban hi tel -
szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl ere dõ le járt 
tar to zá sa áll fenn;

d) nem ren del ke zik a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük -
sé ges va la mely ha tó sá gi en ge déllyel;

e) az Eu ró pai Bi zott ság va la mely tá mo ga tás vissza fi ze -
té sé re kö te le zõ ha tá ro za ta ál tal érin tett és a til tott nak mi -
nõ sí tett tá mo ga tást nem fi zet te vissza;

f) neki fel ró ha tó ok ból nem tel je sí tet te a hi tel ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl vagy a
struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal
össze füg gés ben, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé gét.

3.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben fi nan szí roz ha tó hitel -
célok:

a) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges elõ ál lí tá sa
cél já ból vég re haj tott be ru há zá sok:

aa) in gat la nok épí té se, meg vá sár lá sa, fej lesz té se,
ab) gé pek és be ren de zé sek vá sár lá sa,
ac) szá mí tó gé pes szoft ve rek vá sár lá sa,
ad) nem épí té si célú föld vá sár lás a be ru há zás költ sé gé -

nek leg fel jebb 10%-áig,
ae) be ru há zá sok hoz kap cso ló dó, ak ti vál ha tó költ sé gek

fi nan szí ro zá sa;
b) a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk te vé keny sé gé nek

meg kez dé sé hez szük sé ges, az a) pont sze rin ti va la mely
be ru há zás meg va ló sí tá sa;

c) az ag rár for rás hi tel a me zõ gaz da sá gi KKV-k tõ ke -
hely ze té nek erõ sí té sé re az a) pont ban meg ha tá ro zott va la -
mely hi tel cél meg va ló sí tá sá ra;

d) a pro jekt ki egé szí tõ hi tel az a) pont sze rin ti fej lesz té -
si célú be ru há zá sok nál az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz -
té si Prog ram ban (a továb biak ban: ÚMVP) meg hir de tett
pá lyá za tok fi nan szí ro zá sá ra.
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(2) A hi tel nem hasz nál ha tó fel:
a) ex port tal kap cso la tos köz vet len te vé keny ség fi nan -

szí ro zá sá ra;
b) im port ter mé kek kel szem ben ha zai ter mék elõny ben

ré sze sí té sé hez;
c) olyan tá mo ga tás ra, amely nek össze ge a pi a con for -

gal ma zott ter mé kek ára vagy mennyi sé ge alap ján ke rül
rög zí tés re;

d) ter me lé si jo gok, ál la tok és egy nyá ri nö vé nyek vá sár -
lá sá ra;

e) egy nyá ri nö vé nyek te le pí té sé re;
f) víz te le ní tõ vagy ön tö zõ be ren de zé sek vá sár lá sá ra, ki -

vé ve, ha a ter me lõ ko ráb ban is foly ta tott ön tö zést és a ter -
ve zett be ru há zás a víz fel hasz ná lást a ko ráb bi ak hoz ké pest
leg alább 25%-ával csök ken ti;

g) egy sze rû pót ló be ru há zá sok hoz;
h) meg kez dett be ru há zás fi nan szí ro zá sá ra;
i) te jet és tej ter mé ke ket után zó vagy he lyet te sí tõ ter mé -

kek elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges be ru há zá sok hoz;
j) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás be ru há zá sa i nak fi -

nan szí ro zá sá hoz;
k) más hi tel ki vál tá sá ra, üz let rész, rész vény vásárlá -

sára;
l) ál ta lá nos for gal mi adó (a to váb bi ak ban: ÁFA) fi nan -

szí ro zá sá ra, ki vé ve, ha a hi tel fel ve võ ÁFA vissza igény lé -
sé re nem jo go sult;

m) gé pek és be ren de zé sek lí zing szer zõ dé sé vel össze -
füg gõ költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra.

(3) Amennyi ben a kö zös sé gi jog sza bá lyok, il let ve az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ál tal fi nan -
szí ro zott köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kor lá toz zák a
ter me lést, úgy a kor lá tot túl lé põ ter me lés nö ve ke dést ered -
mé nye zõ be ru há zás hoz e ren de let alap ján nyúj tott hi tel
nem hasz nál ha tó fel.

(4) A hi tel prog ram ke re té ben fel vett hi te lek hez a KKV
igény be ve het a ke zes ség vál la ló in téz mény ál tal nyúj tott, a 
Ren de let ben meg ha tá ro zott ke zes ség vál la lást is, ha az
ugyan azon el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben az ilyen
tá mo ga tás hal mo zó dás ered mé nye ként a tá mo ga tá si in ten -
zi tás nem ha lad ja meg a me zõ gaz da sá gi csoportmentes -
ségi ren de let ben meg ha tá ro zott fel sõ ha tárt.

4.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben fel vett hi tel össze ge a 3.  §
(1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben 
pá lyáz ón ként leg alább öt mil lió fo rint, de leg fel jebb egy -
mil li árd fo rint, a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott eset ben pá lyáz ón ként leg alább egy mil lió fo rint, 
de leg fel jebb öt ven mil lió fo rint le het.

(2) A hi tel prog ram ke re té ben fel vett hi tel fu tam ide je a
3.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben leg fel jebb ti zen öt év le het, de leg fel jebb há rom -
éves tõ ke tör lesz té si tü rel mi idõ és két éves ren del ke zés re
tar tá si idõ biz to sí tá sa mel lett. A 3.  § (1) be kez dé sé nek

c) pont ja ese té ben a fu tam idõ 5–8 év le het, de leg fel jebb
7 év tõ ke tör lesz té si tü rel mi idõ biz to sí tá sa mel lett.

(3) E ren de let alap ján csak olyan, a fe lek ál tal meg kö tött 
hi tel szer zõ dés tá mo gat ha tó, amely nél a hi tel in té zet a ka -
ma ton kí vül egyszá za lé kos fo lyó sí tá si ju ta lé kot és hu szon -
öt szá zad szá za lé kos ren del ke zés re tar tá si ju ta lé kot, to váb -
bá az adott eset ben fel me rü lõ ké se del mi ka ma tot és a kö -
ve te lés ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint 
a szer zõ dés mó do sí tá sá val kap cso la tos költ sé ge ket szá mol 
fel.

5.  §

(1) A hi tel prog ram az 1.  § e) pont ja sze rin ti me zõ gaz da -
sá gi cso port men tes sé gi ren de let 4. cik ké nek me zõ gaz da -
sá gi üze mek ben vég re haj tott be ru há zás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint mû kö dik.

(2) A hi tel prog ram ról me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé -
gi ren de let 20. cik ké nek (1) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ -
ben és an nak I. mel lék le té ben elõ írt for má ban a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter az Eu ró pai Bi zott sá -
got tá jé koz tat ja.

(3) A hi tel prog ram ke re té ben az MFB Zrt. ál tal ki adott
ter mék le írás ban (a továb biak ban: ter mék le írás) meg ha tá -
ro zott ka mat fel té te lek mel lett fel vett hi te lek, va la mint az
eset le ges ke zes ség vál la lás köz ve tett ál la mi tá mo ga tás
nyúj tá sát je len tik a KKV-k szá má ra.

(4) A ked vez mé nyes ka ma to zá sú hi te lek tá mo ga tás tar -
tal mát az MFB Zrt. az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott mód szer, a ked vez mé nyes ke zes ség vál la lás tá mo ga -
tás tar tal mát pe dig a ke zes ség vál la ló in téz mény a Ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rin ti mód szer al kal ma zá sá val szá -
mol ja ki, és er rõl, va la mint a tá mo ga tás ra vo nat ko zó tá mo -
ga tá si ka te gó ri á ról a tá mo ga tás oda íté lé se kor írás ban tá jé -
koz tat ja a ked vez mé nye zett KKV-t (a továb biak ban: tá -
mo ga tás tar ta lom iga zo lás), mely tá mo ga tás tar ta lom iga zo -
lást mind a tá mo ga tás nyúj tó ja, mind a ked vez mé nye zett
10 évig kö te les meg õriz ni.

6.  §

(1) Az egy pro jekt hez nyújt ha tó, ál lam ház tar tá si for rás -
ból szár ma zó összes tá mo ga tás ma xi má lis in ten zi tá sa a
3.  § (1) be kez dé sé nek a), c) és d) pont ja sze rin ti hi tel cél
ese tén nem ha lad hat ja meg:

a) a be ru há zás ér té ké nek 40%-át;

b) a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ki hir de té sé rõl, va -
la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia 
Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok kal össze -
füg gés ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz 
tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 137/2004.
(IX. 18.) FVM ren de let alap ján ked ve zõt len hely ze tû tér -
sé gek ka te gó ri á já ba tar to zó te rü le tek és te le pü lé sek ese tén
a be ru há zás ér té ké nek 50%-át;
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c) ha a be ru há zás cél ja a kör nye zet vé de lem re, az ál lat -
tar tás hi gi é ni ai kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra, il let ve az ál la -
tok kal való kí mé le tes bá nás mód ra vo nat ko zó új on nan be -
ve ze tett kö zös sé gi mi ni mum sza bá lyok be tar tá sá hoz szük -
sé ges be ru há zá sok meg va ló sí tá sa, ak kor ked ve zõt len
hely ze tû tér sé gek ka te gó ri á já ba tar to zó te rü le tek és te le pü -
lé sek ese tén 75%-át, il let ve egyéb ré gi ók ban 60%-át. A
több let tá mo ga tás a be ru há zás  miatti szük sé ges több let -
költ ség re kor lá to zó dik és nem al kal maz ha tó olyan be ru há -
zá sok ese tén, ame lyek a ter me lé si ka pa ci tás nö ve ke dé sét
ered mé nye zik.

(2) Az egye di vál lal ko zás nak nyúj tott, a 3.  § (1) be kez -
dé sé nek a), c) és d) pont ja sze rin ti hi tel cél sze rin ti leg ma -
ga sabb tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg a 400 000, azaz
négy száz ezer eu rót bár mely há rom pénz ügyi év bõl álló
bár mely pe ri ó dus so rán, vagy az 500 000, azaz öt száz ezer
eu rót, ha a hi tel fel ve võ vál lal ko zás az 1698/2005/EK ren -
de let 36. cik ke a) pont já nak i, ii és iii al pont já ban em lí tett
ked ve zõt len adott sá gú tér ség ben ta lál ha tó.

7.  §

(1) Az egy pro jekt hez nyújt ha tó, ál lam ház tar tá si for rás -
ból szár ma zó összes tá mo ga tás ma xi má lis in ten zi tá sa nem
ha lad hat ja meg a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
hi tel cél ese tén a ter me lés meg kez dé sét kö ve tõ öt éven be -
lü li be ru há zás nál ked ve zõt len hely ze tû tér sé gek ka te gó ri á -
já ba tar to zó te rü le tek és te le pü lé sek ese tén a be ru há zás
60%-át, egyéb ré gi ók ban a be ru há zás 50%-át.

(2) Az egye di vál lal ko zás nak nyúj tott, a 3.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja sze rin ti hi tel cél sze rin ti hi tel tá mo ga tás -
tar tal ma nem ha lad hat ja meg az 55 000, azaz öt ven öt ezer
euró ér ték ha tárt.

8.  §

(1) A tá mo ga tást nyúj tó szerv a ki adott tá mo ga tás tar ta -
lom iga zo lá sok ada ta i ról nyil ván tar tást ve zet.

(2) A tá mo ga tást nyúj tó szerv a hi te lek és a ke zes ség tá -
mo ga tás tar tal má ról ren del ke zé sé re álló ada to kat a me zõ -
gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let 20. cik ké nek (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján ne gyed éven te a Me zõ gaz da -
sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH)
ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) A hi tel prog ram ról a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um éves je len tést ál lít össze, ame lyet az Eu ró -
pai Bi zott ság ré szé re to váb bít a me zõ gaz da sá gi cso port men -
tes sé gi ren de let II. mel lék le té ben fog lalt for má ban.

9.  §

(1) A hi tel prog ram az ÚMVP ke re té ben tá mo ga tott be -
ru há zás fi nan szí ro zás hoz is igény be ve he tõ az aláb bi fel té -
te lek mel lett:

a) a hi tel, va la mint a ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal -
mát is figye lembe véve szá mí tott tá mo ga tá si in ten zi tás
nem ha lad hat ja meg az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból (a továb biak ban: EMVA) nyúj tan dó vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let mel lék le té ben az adott cél ra meg ha tá ro zott mér té -
ket, va la mint

b) a tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg az egye di vál lal ko -
zá sok nak a me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let
4. cik ké nek (9) be kez dé se alap ján nyújt ha tó leg ma ga sabb
össze get.

(2) Az MVH a fej lesz té si pá lyá zat el bí rá lá sá nál az
(1) be kez dés ben elõ ír tak sze rint jár el.

10.  §

(1) A hi tel ké rel me ket a hi tel prog ram ban részt vevõ hi -
tel in té ze tek hez fo lya ma to san le het be nyúj ta ni.

(2) A hi tel in té ze tek csak olyan hi tel ké rel me ket fo gad -
hat nak be,

a) ame lyet a be ru há zás he lye sze rint ille té kes me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal elõ ze tesen nyil -
ván tar tás ba vett, és

b) amely hez a ké re lem be nyúj tá sa kor mel lé kel ték a
2. szá mú mel lék let sze rin ti zá ra dé kot és a 3. szá mú mel lék -
let sze rin ti nyi lat ko za tot.

11.  §

(1) Amennyi ben a KKV a hi telt olyan be ru há zás hoz kí -
ván ja fel hasz nál ni, amely hez az ÚMVP-ben meg je lölt fej -
lesz té si ké rel met nyújt be, úgy a hi tel ké re lem be nyúj tá sa -
kor nyi lat koz nia kell az ÚMVP ke re té ben igé nyelt tá mo -
ga tás össze gé rõl.

(2) A hi tel prog ram ke re té ben fo lyó sí tott hi te lek igény -
be vé te lé nek rész le tes fel té te le it a ter mék le írás tartal -
mazza.

12.  §

Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok al kal -
ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló,
2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo -
ga tást tar tal maz.

13.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelethez

A hitel támogatástartalmának számítási módja
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× −







1 1
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( )

ahol:

TT = tá mo ga tás tar ta lom, a támoga -
tások össze gé nek je len ér té ke

Q = hi tel összeg
i = re fe ren cia rá ta
r

= 
1

1( )+ i

i’ = ked vez mé nyes ka mat láb

P = fu tam idõ (tü rel mi idõ vel együtt)

F = tü rel mi idõ

HU = a ga ran cia idõ szak nap ja i nak
 száma a ke zes ség vál la lás utol só
évé ben/365

PV (pi a ci díj) = a pi a ci díj mér ték kel a hi tel szer -
zõ dés sze rin ti tör lesz tés sze rint
éven kén ti díj fi ze tés sel szá molt
díj té te lek jelen értéke

PV (tény le ges díj) = a ke zes ség vál la lá si szer zõ dés
sze rin ti díj mér ték kel és fi ze té si
mód dal, hi tel szer zõ dés sze rin ti
tör lesz tés sel szá mí tott díj té te lek
je len ér té ke

TT = tá mo ga tás tar ta lom, a támoga -
tások össze gé nek je len ér té ke
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2. számú melléklet a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelethez

ZÁRADÉK
a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram keretében benyújtott hitelkérelemhez

Ik ta tó szám:    /200...

Név (meg ne ve zés): ............................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adó szám: ..........................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jel: ..............................................................................................................................................................
Re giszt rá ci ós szám: ...........................................................................................................................................................
A kért hi tel össze ge: ..........................................................................................................................................................

A be ru há zás he lye sze rint ille té kes …………………… me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ré szé rõl iga zo -
lom, hogy a hi tel igény lõ:

1. a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram sza bá lya i ról  szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának a) pont ja sze rin ti fel té te lek nek meg fe lel;

2. …………… szá mon nyil ván tar tott hi tel ké rel mé ben meg ha tá ro zott hi tel cé lok meg fe lel nek az R. 3.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak nak.

Ez a zá ra dék a hi tel ké re lem el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

Kelt: ......................................................................

…………………………………
alá írás

(MgSzH)



3. számú melléklet a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelethez

NYILATKOZAT

Alul írott

név/meg ne ve zés: ...............................................................................................................................................................
szék hely/cím: ....................................................................................................................................................................
adó szám/adó azo no sí tó szá ma: ..........................................................................................................................................
re giszt rá ci ós szám: ............................................................................................................................................................

nyi lat ko zom, hogy:
 a) nem ál lok csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás alatt;
 b) köz tar to zá som van/nincs;*
 c) az el múlt há roméves idõ szak ban ugyan ilyen jog cí men tá mo ga tást nem kap tam/kap tam …………………… Ft
     összeg ben*;
d) a vál lal ko zás a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ba tar to zik:**

    mik ro vál lal ko zás      kis vál lal ko zás     kö zép vál lal ko zás

(mik ro vál lal ko zás: ke ve sebb mint 10 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma, il let ve éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 2 mil lió eu rót;
kis vál la ko zás: ke ve sebb mint 50 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma, il let ve éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a
10 mil lió eu rót;
kö zép vál lal ko zás: ke ve sebb mint 250 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma nem ha lad ja meg az 50 mil lió eu rót, il let ve
éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a 43 mil lió eu rót)

Kelt: ..................................................................

…………………………………
alá írás

Meg jegy zés:  * A kí vánt rész át hú zan dó.
          ** A meg fe le lõ ka te gó ri át kér jük X-szel je löl ni.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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