
 1

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
56/2010. (IV.15.) számú  

KÖZLEMÉNYE 
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2010. évi  
igénybevételéről 

 
I. A támogatásban való részvétel feltételei 
 
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban (a továbbiakban: 
szerkezetátalakítási program) – a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe 

tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek 

közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott 

egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és 

a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete, valamint a Bizottság 2009. november 30-i, a 

kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 

tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére 

meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a 

kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer 

keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
1122/2009/EK rendelete alapján – csak az a termelő vehet részt, aki / amely az Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), 

valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi 

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendeletben, 
valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 

kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendeletben (a 
továbbiakban: 29/2010. FVM rendelet) foglalt, továbbá a mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28-29. §-aiban előírt 
kötelezettségeknek eleget tett. 
 
II. A támogatásban részesülők köre  
 
A támogatásra az alábbi termelők jogosultak (a 29/2010. FVM rendelet 1. § 1., 8., 15., 16. és 
21. pontjai alapján, ugyanezen rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén): 

• Burley dohánytermelő: az az ügyfél, aki / amely az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: 
37/2009. FVM rendelet) alapján Burley dohány termeléséhez kötött támogatást vett 
igénybe; 

• Virginia dohánytermelő: az az ügyfél, aki / amely a 37/2009. FVM rendelet alapján 
Virginia dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe; 

• Gyümölcstermelő: az az ügyfél, aki a 37/2009. FVM rendelet II. fejezetében foglaltak 
alapján cseresznye, sárgabarack, meggy, körte, őszibarack, alma, szilva termelésére 
szolgáló terület után támogatást vett igénybe; 
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• Zöldségtermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely a 37/2009. FVM rendelet II. 
fejezetében foglaltak alapján spárga, dinnye, torma, fűszerpaprika termelésére szolgáló 
terület után támogatást vett igénybe. 
 

III. A támogatás feltételei 
 
A szerkezetátalakítási programban résztvevő termelő a támogatási időszak teljes időtartama 
(2010-2013) alatt köteles:  

• Naptári évente a jogosult településen található és az őt megillető támogatási 
jogosultságok számának megfelelő hektárszámmal megegyező egységes területalapú 
támogatást igényelni. A jogosult települések listája a jelen közlemény 3. számú 
melléklete tartalmazza. Amennyiben a termelő a jogosult településen az őt megillető 
támogatási jogosultságok darabszámának megfelelő hektárszámnál kisebb terület után 
vesz igénybe egységes területalapú támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy a termelő a 
tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában véglegesen és 
visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból. 

• 2011-től kezdődően évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH 
honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett formanyomtatványon (személyi azonosításhoz 
szükséges adatokon túlmenően) nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen 
milyen elismert tevékenységet kíván folytatni. A 2010. évben a nyilatkozattételre 
2010. május 15-ig van lehetőség a K0106 számú formanyomtatvány kitöltésével és 
beküldésével! A 2010. évben meg kell jelölni, hogy várhatóan hány hektár és milyen 
típusú referenciaterület figyelembevételével válalja a kötelezettségeket. 

• Az elismert tevékenység keretében Virginia és Burley dohány támogatási 
jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség és gyümölcs támogatási 
jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást 
biztosítani. Töredék hektár figyelembevételével megállapított támogatási jogosultság 
esetén ezt arányosan kell meghatározni. Elismert élőmunka ráfordításnak, illetve 
elismert tevékenységnek csak a formanyomtatványon – termelő által - megjelölt 
jogosult településen végzett elismert tevékenység vehető figyelembe, amelyről a 
termelő nyilatkozik! Ha a termelő az elismert élőmunka ráfordítást az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott 
vidékfejlesztési tevékenység keretében történő foglalkoztatással kívánja teljesíteni, 
akkor ebben az esetben az általa 2009. december 31. után újonnan foglalkoztatott 
munkavállalók foglalkoztatását lehet figyelembe venni. A rendelkezés alkalmazásában 
újonnan történő foglalkoztatásnak minősül, ha a munkavállalót a termelő 2009-ben 
nem alkalmazta. 

• Támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységből származó legalább 
300.000 Ft árbevételt teljesíteni. (Töredék hektár figyelembevételével megállapított 
támogatási jogosultság esetén ezt arányosan kell meghatározni.) 

• A 29/2010. FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti formanyomtatványt 
2011-től kezdődően évente február 15-ig beküldeni! 

 
A természetes személyekre vonatkozó különleges szabályokat a 29/2010. FVM rendelet 4. § 
(3)-(4) bekezdései állapítják meg. 
 
IV. A támogatási jogosultság és nyilvántartása 
 
A termelőt megillető zöldség és gyümölcs, valamint Virginia és Burley dohány 
szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot az MVH külön-külön állapítja meg. 
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Az MVH a támogatási jogosultságokat a 29/2010. FVM rendelet 9.-12. §-aiban foglaltak 
alapján állapítja meg. A támogatási jogosultság mezőgazdasági vagyoni értékű jog, amely a 
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. §-ában foglaltak szerint ruházható át. 
 
A támogatási jogosultságokról, illetve a jogosultak személyében történt változásokról 
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán 
felmerülő hatósági feladatokat az MVH látja el. 
 
V. A támogatási kérelem és benyújtásának módja 
 
Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételét szolgáló 2010. évi egységes 
kérelem és a megfelelően kitöltött K0106 formanyomtatvány benyújtása EGYÜTTESEN 
MINŐSÜL a támogatási jogosultság megállapítása, valamint e jogosultság alapján történő 
kifizetés iránti kérelemnek! 
 
A K0106 számú formanyomtatványt a jelen közlemény 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A formanyomtatvány benyújtásának helye: az MVH illetékes megyei kirendeltsége 
 
A formanyomtatványt javasoljuk, hogy a saját érdekében tértivevényes küldeményként adja 
postára. 
 
A formanyomtatvány benyújtásának határideje: 2010. május 15. 
 
Az egységes kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus 
kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus 
úton nyújtható be. 
 
Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2010. május 15. 
 
Az egységes kérelem a fenti határidőt követően még 25 naptári napig (2010. június 9-ig) 
benyújtható (késedelmes benyújtás), de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg 
késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A 2010. június 9. után 
benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  
 
Az egységes kérelem benyújtásáról bővebben a 55/2010. (IV.14.) számú MVH 
Közleményben tájékozódhat! 
 
VI. A dohány szerkezetátalakítás és az elkülönített dohány támogatás kapcsolata 
 

A mezőgazdasági termelő, ha részt vesz a szerkezetátalakítási programban, akkor a Burley és 
Virginia dohány egyéni történelmi bázisa alapján meghatározott mértékű termeléstől 
elválasztott támogatásra jogosult.  
A termeléstől elválasztott támogatás legfeljebb a dohány szerkezetátalakítási programban való 
részvételnél figyelembe vett (a termelőt megillető) referenciaterület mértékéig vehető 
igénybe. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti 
támogatásként nyújtott dohány termeléstől elválasztott támogatás igénybevételekor a dohány 
szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásánál azt a dohány 
szerkezetátalakítási programban való részvételhez kapcsolódó, munkaórához vagy 
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árbevételhez kötött feltételt kell figyelembe venni, amelyet a termelő a legkisebb mértékben 
teljesített. 
 
VII. Jogkövetkezmények, nem teljesítési bírság 
 
A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek 
nem vagy csak részleges teljesítése esetén munkaóránként 
a) a zöldség és gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetén 1 euró, 
b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetén 4 euró  
kerül nem teljesítési bírságként kiszabásra. 
 
A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi 
aktuson alapuló jogkövetkezmények a 29/2010. FVM rendelet alapján igénybe vehető 
különleges (emelt összegű) támogatásra figyelemmel kerülnek alkalmazásra.  
 
VIII. A közleményhez kapcsolódó mellékletek 
 
1. melléklet: K0106 formanyomtatvány  
2. melléklet: Kitöltési útmutató a K0106 formanyomtatványhoz 
3. melléklet: Jogosult települések listája 
 
IX. Kapcsolódó jogszabályok 
 
1. Közösségi jogszabályok: 
- a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról 
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek 
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete; 
- a Tanács 2007. október 22-i, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 
1234/2007/EK rendelete (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet); 
- a Bizottság 2009. október 29-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási 
rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes 
támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
1120/2009/EK rendelete; 
- a Bizottság 2009. október 29-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. 
és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
1121/2009/EK rendelete; 
- a Bizottság 2009. november 30-i, a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált 
igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, 
mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében 
történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 
1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban 
meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelete. 
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2. Hazai jogszabályok: 
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;  
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény; 
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM 
rendelet; 
- az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges 
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet; 
- a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a 
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM 
rendelet; 
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás 
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi 
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet;  
- a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet. 
 
X. A Közlemény hatálya 
 
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az 
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. 
 
 
Budapest, 2010. április 15. 
 
 
Margittai Miklós s.k. 
elnök 
 


