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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

 

 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Kossuth Lajos út 11. 

Levelezési cím:  3301 Eger, Pf.: 169. 

Telefon:  06 (36) 814-530 

Fax:  06 (36) 814-521 

E-mail:  agrartamogatas@heves.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  H - K: 9:00-12:00, 13:00-16:00;  

 Sz: 9:00-12:00;  

 Cs: 9:00-12:00, 13:00-16:00  

 P: 9:00-12:00 

 

 

A Főosztály főbb feladatai 

 

Kérelemkezelési feladatai körében a Főosztály ellátja: 

 

a) a feladatkörébe rendelt, a végrehajtás tekintetében alapvetően normatívnak minősülő 

támogatási jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési feladatokat, 

b) az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

c) az Európai Unió intervenciós intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

d) a közvetlen támogatások kezelését, 

e) az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz és a nemzeti agrárkárenyhítési 

rendszerhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 

f) a kísérő intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat, 

g) az Osztály által kezelt kérelmek számszaki és adminisztratív ellenőrzési feladatait, 

h) az Osztály által kezelt kérelmekhez kapcsolódó EMVA monitoring feladatokat, 

i) az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos helyi feladatokat 

j) a hivatali ügyfélszolgálat feladatait, valamint a Call Center kirendeltséget érintő feladatait, 

beleértve az ügyfelek tájékoztatását, valamint a havi jelentések és forgalmi statisztikák 

elkészítését. 
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A helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatai körében a Főosztály ellátja: 

 

a) az EMVA jogcímekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, 

b) az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat, 

c) az Európai Unió intervenciós intézkedéseivel kapcsolatos ellenőrzéseket, 

d) a közvetlen támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket, 

e) a kísérő intézkedések ellenőrzését, 

f) az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzési 

feladatokat, 

g) a helyszíni ellenőrzés adatainak rögzítését az IIER-ben, 

az AVOP monitoring tevékenységhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat a 

vonatkozó végrehajtási kézikönyvben foglaltak szerint. 

 

 

A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elsőfokú hatósági jogkörben nem jár el. 

 

A Főosztály másodfokú hatósági ügytípusai 

 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály másodfokú hatósági jogkörben nem jár el. 

 

A Főosztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok 

 

Törvények: 

 

 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről 

 

Kormányrendeletek: 

 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 

Egyéb jogszabályok: 

 

 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi 

költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes 

eljárási szabályokról 

 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 

egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti 
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támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről egységes területalapú 

támogatás (SAPS), valamint az anyatehén-tartás átmeneti nemzeti támogatás 

 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös 

mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a 

szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről (EMGA 

zöldítési támogatás) 

 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének 

szabályairól termeléshez kötött támogatások (EMGA termeléshez kötött közvetlen 

támogatások, kivéve az anyajuhtartás támogatás) 

 11/2015. (III. 13.) FM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról (EMGA fiatal 

mezőgazdasági termelők támogatása) 

 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet a mezőgazdagási kistermelői támogatásról szóló alapján 

igénybe vehető támogatás (EMGA mezőgazdasági kistermelői támogatás) 

 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által 

társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól (NVT mezőgazdasági területek erdősítése) 

 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal 

összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról  

 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól (EMVA mezőgazdasági területek erdősítése) 

 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 

erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes 

szabályairól (EMVA erdészeti potenciál helyreállítása) 

 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az 

agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához 

nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól (EMVA agrár-erdészeti 

rendszerek) 

 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 

agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

(EMVA agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás) 

 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-

környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

(EMVA-EKV) 

 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 

erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló (EMVA-

ENTB) 

 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem 

termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

(EMVA-NTB) 

 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 

erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részleszletes 

feltételeiről szóló (EMVA erdőtűz megelőzés) 

 
 


