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 (8) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet, és
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

 (9) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról 
szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított
a) 3/A. §-át a 2015. május 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokra,
b) 2.  § d)–f )  pontját, 3.  § (1)  bekezdését, 3.  § (6)  bekezdését, 6.  § (6)–(7)  bekezdését, 6.  § (9)  bekezdését, 7.  § 
(2)  bekezdését, 10.  §-át és 1–3. számú, 5. és 6. számú mellékletét a  2015. július 15-ét követően elvégzett 
szolgáltatásokra
kell alkalmazni.”

 (10) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b) 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
c) 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
d) 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
e) 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

 (11) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 5.  § (2)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában, 5.  § (3) és (4)  bekezdésében, 
6/C.  §-ban az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az   
„a megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 5.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósághoz” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalhoz” szöveg,

d) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

e) 5.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
(a továbbiakban: Tv.)” szövegrész helyébe az „a Tv.” szöveg,

f ) 6.  § (1)  bekezdésében az „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 
helyébe az „az MVH” szöveg,

g) 6.  § (1)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,

h) 6. § (8) bekezdésben az „MVH PKI” szövegrész helyébe az „MVH” szöveg
lép.

 (12) Hatályát veszti a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (5) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet módosítása

3. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a (6) bekezdés 4–11. pontjában meghatározott jogcímeknél pótlólagos kifizetés történik, úgy az (5) bekezdés 
szerinti modulációs csökkentést a pótlólagos kifizetés terhére kell érvényesíteni.”
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4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés 
keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti 
nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.)  
VM rendelet módosítása

4. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos 
maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az  átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó 
támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „84 800 Ft” szövegrész helyébe a „434 800 Ft” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „244 500 Ft” szövegrész helyébe az „594 500 Ft” szöveg
lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások 
jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

5. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási 
összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „84 800 Ft” szövegrész helyébe a „147 800 Ft” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében a „244 500 Ft” szövegrész helyébe a „307 500 Ft” szöveg
lép.

6. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

6. § (1) A  fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)  
VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 
1.  § 3.  pontját, 5.  § (1)  bekezdését és 6.  § (2)  bekezdését a  40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A  2015. május 31-ét követően és a  40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott 
támogatási kérelmet határidőben benyújtott kérelemként kell kezelni.”

 (2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet
a) 1. § 3. pontjában az „április 10-e” szövegrész helyébe az „április 30-a”,
b) 5. § (1) bekezdésében a „május 31-e” szövegrész helyébe a „augusztus 5-e”,
c) 6. § (2) bekezdésében a „tárgyév augusztus 31-éig” szövegrész helyébe „tárgyév október 31-éig”
szöveg lép.

7. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

7. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2. §
a) (2) bekezdésében a  „július 15-éig” szövegrész helyébe a „július 22-ig”,
b) (4) bekezdésében a „július 31-éig” szövegrész helyébe az „augusztus 7-éig”,
c) (5) bekezdésében a „július 15-ig” szövegrész helyébe a „július 22-ig”
szöveg lép.


