
 1 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
86/2011. (VI. 01) számú  

KÖZLEMÉNYE 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott nem termelő mezőgazdasági 
beruházások támogatásáról 

 
 

I. A Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatás célja 

 

A támogatás célja a nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájérték 

fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot javítása, 

az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének 

elősegítése, a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a 

környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás. 

A támogatás keretében a Natura 2000 területen, illetve az EMVA Agrár-

környezetgazdálkodás intézkedésbe (a továbbiakban: AKG) bevont területen gazdálkodó 

földhasználók olyan beruházásokat valósíthatnak meg, melyek a területek természeti értékét 

növelik, a biodiverzitás fejlesztését elősegítik, valamint az AKG és Natura 2000 támogatás 

feltételeinek betartását elősegítik.  

 

II. A támogatásban való részvétel feltételei 

 

- A támogatási kérelem az MVH-hoz akkor nyújtható be, ha a kérelmező rendelkezik a 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: MVH eljárási törvény) szerinti ügyfél-regisztrációs számmal, vagy legkésőbb a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba veteti magát az Egységes Mezőgazdasági 

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.  

 

- A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki  

-- a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az előzetesen jóváhagyott 

területekre vonatkozó AKG támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó 

határozattal rendelkezik, illetve  

-- Natura 2000 terület olyan földhasználója, aki a művelethez kapcsolódó földterület 

hasznosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat, illetve kockázatokat viseli, feltéve, 

hogy a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja a tervezett beruházás adott 

területen magas természetvédelmi értékét. 

 
III. Jogosult ügyfelek köre 

 

Támogatásra jogosult az az ügyfél, aki a beruházással érintett EMVA AKG vagy Natura 2000 

területet használatára jogosult (a jogos használatot a kérelmező a támogatási kérelemmel 

kötelezően benyújtandó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal vagy 

amennyiben a használó nem tulajdonosként használja a területet, vagy más személy olyan 

jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve a fenntartási 

kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja a jogos használatot teljes 

bizonyító erejű okirattal igazolja). 

A kérelmezőnek a támogatási időszak teljes időtartamára vonatkozóan jogosultnak kell lennie 

a támogatható földterület használatára, földhasználat esetén a földhasználati nyilvántartásba 

bejegyzetten. 

 

Támogatás igénybevételére nem jogosult  

 az állami költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar 

Állam tulajdoni hányada az 50 %-ot meghaladja, 
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 aki(nek), a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben 

-- az EMVA AKG támogatásból végleges kizárásra került,  

-- a Natura 2000 támogatását az előírások nem teljesítése miatt 100 %-kal csökkentették, 

 aki Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) támogatási 

konstrukció keretében KEOP- 3.1.2 („Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas 

létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós pályázatos 

konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása”) illetve 3.2.1 („Élőhely-

- megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális fejlesztése”) kódszámú 

támogatásban részesült, 

 akinek sövénytelepítés és mezővédő fásítás esetén azon kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület szegélyein, amellyel érintkező szomszédos terület 

szegélyén megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés, erdősítés, fásítás vagy 

ültetvénytelepítés található. 

 

Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

feltételeinek. 

 

A kérelmező támogatásra akkor jogosult, ha: 

 megfelel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő 

mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

33/2008. (III. 27.) FVM rendeletben (a továbbiakban: támogatási rendelet) 

meghatározott jogosultsági feltételeknek, 

 gazdasági társaság esetén nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, 

 természetes személy esetén nem áll gazdasági tevékenységével összefüggő 

adósságrendezési eljárás alatt, 

 eleget tesz a jelen közlemény XIV. fejezetében felsorolt jogszabályokban előírt 

további feltételeknek. 

 
IV. Betartandó kötelezettségek 

 

A támogatási kérelem benyújtásával a kérelmező tudomásul veszi, hogy a támogatás 

igénybevételének feltételeit köteles betartani. 

 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy a megvalósult beruházások költségének számlával 

igazolható része – a támogatási rendeletben meghatározott értékhatárig – teljes mértékben 

támogatásra kerül, és hogy a beruházásokat eszközbeszerzések esetében a kifizetési kérelem 

benyújtását követő 5 évig, földhasználati intézkedések esetében 5 évig köteles fenntartani.  

 

Általános kötelezettségek: 

 évente monitoring adatok szolgáltatása, 

 a beruházást a támogatási rendeletben meghatározott időpontig meg kell valósítani, 

 a beruházást földhasználati intézkedések és eszközbeszerzések esetében legalább 5 

évig fenn kell tartani. 

 

 

További kötelezettség sövénytelepítés, mezővédő fásítás, környezetvédelmi célú 

gyeptelepítés, természetvédelmi célú gyeptelepítés és rovarteleltető bakhát létesítése 

beruházások esetén:  

 a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást vezetni 

az agár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön 

jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben 

meghatározott lapjain 
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Teljes gazdaság területén betartandó kötelezettségek: 

 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 rendeletében rögzített irányelvek alapján a külön 

jogszabályban meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket 

(JFGK), melyek a kölcsönös megfeleltetés előírásainak részét képezik, 

 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 által 

megállapított Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait, melyek szintén 

a kölcsönös megfeleltetés előírásainak részét képezik. 

 
V. Megvalósítható beruházások 

 

Földhasználati intézkedések körében igénybe vehető támogatások: 

1. Első kivitel: 

- mezővédő fásítás, 

- sövénytelepítés; 

2. Gyeptelepítés: 

- füves mezsgye telepítése (csak mezővédő fásításhoz és/vagy sövénytelepítéshez 

kapcsolódóan), 

- ültetvény sorközgyepesítése, 

- természetvédelmi célú gyeptelepítés, 

- környezetvédelmi célú gyeptelepítés; 

3. Rovarteleltető bakhát létesítésére gyeptelepítéssel. 

 

Eszközbeszerzésekre igénybe vehető támogatások:  

1. gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítása, 

2. természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése. 

 

A beruházások megvalósításának részletes feltételeit a támogatási rendelet tartalmazza. 

 
VI. Támogatási kérelem benyújtása 

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A 

támogatási kérelmet 2011. június 1. és 2011. június 30. között lehet benyújtani.  

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, késedelmes benyújtásra nincs mód. 

 

Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, melyben azonban több intézkedésre 

is igényelhet támogatást.  

A támogatási kérelem ügyfélkapuval rendelkező kérelmező esetén a http://e-

kerelem.mvh.gov.hu/ honlapon nyújtható be. Az ügyfélkapuval nem rendelkező 

kérelmezőnek a kérelem benyújtásában az MgSzH falugazdász hálózata, a Magyar 

Agrárkamara tanácsadói (a továbbiakban a falugazdász és az agrárkamarai tanácsadó 

együttesen: technikai közreműködők) nyújtanak segítséget.  

 

A támogatási kérelem tartalmazza az alábbiakat: 

 ügyfél-azonosítási információk, 

javascript:LinkUgrik('A0501290.COU','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A0600247.COU','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A0700378.COU','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A0700378.COU','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A0301782.COU','','lawref')
http://e-kerelem.mvh.gov.hu/
http://e-kerelem.mvh.gov.hu/
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 a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok, mellékletek (papír alapon), 

 támogatási igényre vonatkozó adatok (mely fizikai blokkban, mely helyrajzi szám 

alatt, mekkora területen milyen beruházást kíván az ügyfél megvalósítani). 

 

A támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, különösen amennyiben: 

 nem a jogszabályban megjelölt határidőben nyújtották be, 

 amennyiben a kérelmező nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel 

egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs 

szám megállapítására alkalmas kérelmet, 

 a pénzügyi következményekkel járó intézkedésekben részt vevő ügyfél legkésőbb a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be fizetési számlaszámát, 

 a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható 

 nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be a kérelmet. 

 

A kérelem benyújtásánál a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók, azaz a technikai 

közreműködők kizárólag az ügyfél technikai közreműködőjeként járhatnak el. 

 

A kérelem benyújtása meghatalmazás útján történik abban az esetben, ha az ügyfél kérelmét 

nem önállóan, hanem meghatalmazottja ügyfélkapuján keresztül nyújtja be. 

 

VII. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek  

 

Az elektronikusan benyújtott támogatási kérelem mellékleteit papír alapon kell benyújtani a 

kérelmező székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, hivatkozva a 

benyújtott támogatási kérelem iktatószámára.  

A mellékleteket a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban 2011. június 1. és 

2011. június 30. között kell postára adni. Azok a mellékletek, melyek a támogatási 

rendeletben előírt időszakot követően kerültek benyújtásra, a támogatás elbírálásakor nem 

kerülnek figyelembevételre. 

 

A kérelmező papír alapon köteles benyújtani az alábbi mellékleteket:  

 a beruházással érintett területre vonatkozó 30 napnál nem régebb hiteles tulajdoni lap 

másolatát, 

 teljes bizonyító erejű okiratot arról, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban 

feltüntetett ingatlanon megvalósítani, az ingatlant a beruházás fenntartási 

kötelezettségének lejáratáig használni, abban az esetben, ha a beruházás nem saját 

tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a 

beruházás megvalósítását, illetve a fenntartási kötelezettség lejártáig annak használatát 

korlátozza, vagy kizárja, 

 Natura 2000 területen megvalósítani kívánt bármely beruházás esetén a területileg 

érintett Nemzeti Park Igazgatóság igazolását arról, hogy a beruházás természetvédelmi 

értéke az adott területen magas, 

 mezővédő fásítás esetén az erdészeti hatóság által kiadott telepítési engedélyt, 

valamint a területileg érintett Nemzeti Park Igazgatóság jóváhagyó nyilatkozatát a 

telepíthető fajokról, 

 sövénytelepítés esetén a Nemzeti Park Igazgatóság jóváhagyó nyilatkozatát a 

telepíthető fajokról, 

 gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát létesítése esetén a gyeptelepítési tervet, 

 madárvédelmi berendezések esetén a Nemzeti Park Igazgatósága előzetes írásbeli 

hozzájárulását, amennyiben denevérodú, T-ülőfa, fészkelősziget, „D” illetve „S” 

típusú fészekodú kerül megvalósításra, vagy madárvédelmi berendezések védett 

természeti területen, Magas Természeti Értékű Területek területen, illetve Natura 2000 

területen való kihelyezése történik, 
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 amennyiben a kérelmező őstermelő, a kérelemhez mellékelnie kell az őstermelői 

igazolvány hiteles másolatát. 

 

Pontozáshoz szükséges további mellékletek benyújtására nincsen szükség, mert a pontozáshoz 

szükséges adatokat az MVH más adatbázisokból vagy a kérelemből állapítja meg. 

Fizikai blokktérképet a támogatási kérelemhez NEM kell mellékelni. 

 
VIII. Támogatási kérelem módosítása 

 

Az elektronikusan benyújtott támogatási kérelmek módosítása a kérelembenyújtási időszakon 

belül 2011. június 30-ig lehetséges. 

A módosítást szintén elektronikusan kell benyújtani saját ügyfélkapun keresztül, vagy 

technikai közreműködő igénybevételével, vagy meghatalmazott meghatalmazásával.  

 

 
IX. Ellenőrzés  

 

A támogatási kérelmeken az MVH a benyújtási időszak lezárulta után a következő 

ellenőrzéseket végzi: 

 Adminisztratív ellenőrzés 

 Keresztellenőrzések más adatbázisokkal 

 Túligénylésvizsgálat és adategyeztetés 

  Helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzések célja annak megállapítsa, hogy a kérelmezők és a támogatásba bevonni 

kívánt területek megfelelnek-e a jogszabályban előírt jogosultsági feltételeknek. Az MVH a 

földhasználat jogszerűségének megállapítására helyszíni szemlét rendelhet el. A támogatási 

kérelmek ellenőrzését követően az MVH a kérelmeket a rendelkezésre álló adatok alapján 

pontozza, majd a pontszámok alapján felállítja a kérelmek rangsorát. A kérelmek pontozása és 

rangsorolása beruházás típusonként történik. A felállított rangsor és az Irányító Hatóság által 

megszabott ponthatár ismeretében az MVH a benyújtott támogatási kérelmekről határozatban 

dönt. 

 
X. A beruházás megvalósítása és fenntartása 

 

A beruházásokat földhasználati intézkedések esetén a támogatási kérelemnek helyt adó vagy 

részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő év május 31-ig, eszközbeszerzések 

esetén támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre 

emelkedését követő 12 hónapon belül meg kell valósítani.  

 

A beruházásokat földhasználati intézkedések és eszközbeszerzések esetén legalább 5 évig 

fenn kell tartani a kifizetési kérelemre hozott határozat kézhezvételét követően.  

 
XI. Kifizetési kérelem 

 

A kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését 

követő második évben az egységes kérelem részeként van mód.  

 

A kifizetés a jogszabályban meghatározott maximális mérték erejéig a beruházás számlával 

igazolt költségeire terjed ki.  

A kifizetési kérelemhez ezért minden esetben mellékelni kell a beruházás megvalósulását 

igazoló tételes bizonylatokról készített számlaösszesítőt (melyen a jogszabályban 

meghatározott, elszámolható költségeket kell feltüntetni) és ennek részeként a 

tételrészletezőt. 



 6 

 
XII. Vis maior  

 

A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az 

elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes 

agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően kell bejelenteni és igazolni. 

Vis maiorként elsősorban az alábbiak ismerhetők el: 

 az ügyfél halála;  

 az ügyfél tartós munkaképtelensége;  

 a mezőgazdasági üzem jelentős részének kisajátítása, vagy a mezőgazdasági üzemhez 

tartozó földterület kisajátítása, vagy jogszabály alapján történő átminősítése, 

amennyiben ez a kötelezettségvállalás, kérelembenyújtás időpontjában nem volt 

előrelátható; 

 a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti 

csapás (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.); 

 a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági 

tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő 

megsemmisülése; 

 az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző 

megbetegedés; 

 az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének 

elhullása vagy kényszervágása; 

 zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve 

károkozó ellen hozott hatósági intézkedés. 

 
XIII. A közleményhez kapcsolódó mellékletek 

 

1. melléklet – Kitöltési útmutató Támogatási kérelem webes benyújtáshoz 

2. melléklet – D2801-02 Igazolás tervezett beruházás természetvédelmi értékéről 

3. melléklet – Kitöltési útmutató a D2801-02 dokumentumhoz 

XIV. Kapcsolódó 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 Bizottság 2011. január 27-i, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó 

ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

szóló 65/2011/EU rendelete; 

- a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
 
szóló 1698/2005/EK rendelete; 

- a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös 

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

említett rendeletben létrehozott, mezőgazdaság termelők részére meghatározott közvetlen 

támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról, valamint a 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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- az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i, a szarvasmarhák azonosítási és 

nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek 

címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

1760/2000/EK rendelete; 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény; 

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 

- az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 

elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet; 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási 

támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet; 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 

rendelet; 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. 

(X. 31.) FVM rendelet; 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági 

beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) 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 Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet; 

- a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 

nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet; 

- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint 

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM 

rendelet. 

 

XV. A közlemény hatálya 

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.  

 
XVI. További információk 

 

A nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatásokkal kapcsolatosan 

további információval a technikai közreműködők és az MVH ügyfélszolgálata szolgálhatnak 

(ügyfélszolgálat@mvh.gov.hu). 

 

Az EMVA jogcímekkel kapcsolatos további információ a www.umvp.eu oldalon található. 

 

 

Budapest, 2011. május 31. 

 

 

 

Palkovics Péter 

elnök  
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