
3. melléklet a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez 
 
 

  
 

A B C D 
 

Kalkulált 
pontszám 

 
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám 

 

2. A rész 
Szakmai szempontok 

3. Az ügyfél képzettsége 

A 2. melléklet szerinti 
végzettség 

Végzettséget igazoló okirat 
hiteles másolata 

15 
 

Az 1. mellékletben 
meghatározott felsőfokú 
szakképesítés vagy technikusi 
vagy szaktechnikusi 
szakképzettség 

10 
 
 

4. 

Az 1. mellékletben 
meghatározott 
végzettséggel 
rendelkező ügyfél 

vállalja, hogy a 2. melléklet 
szerinti végzettségek egyike 
tekintetében a 10 %-os 
kifizetetési kérelem benyújtásáig 
legalább BSc szintű szakirányú 
végzettséget szerez 

Támogatási 
kérelemben tett 

nyilatkozat alapján. 

2 
 
 
 

 

5. 

Az ügyfél vállalja a főállású 
mezőgazdasági termelővé 
válást a működtetési 
időszak 

3. évének kezdetétől Támogatási kérelem 
főlapján tett 

nyilatkozat alapján. 

16  

4. évének kezdetétől 13 

6. 

Az ügyfél vállalja, hogy a 
működtetési időszak 4. 
évére vállalt EUME értéket 
az állattenyésztés, a kertészet, 
vagy az állattenyésztés és a 
kertészet együttes aránya 
adja 

84–100%-ban 

Az üzleti terv részét 
képező SFH betétlap 

alapján 

9 
 

67–83%-ban 7 
51–66%-ban 5 

 
 
 
 

7. Az ügyfél 

életvitelszerű tartózkodási 
helye tanyán vagy a KSH által a 
kérelembenyújtás évének január 
1-jei dátummal közzétett 
helységnévtár alapján 1000 fő 
alatti lakosságszámú településen 
van a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában és 
vállalja, hogy ezt fenntartja a 
működtetési időszak végéig. 

Támogatási kérelem főlapján 
tett nyilatkozat és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány 
másolata vagy az adott város 
Polgármesteri Hivatala által 

kiállított eredeti 
lakcímigazolás alapján 

7 
 
 
 
 
 
 

 

vállalja, hogy életvitelszerű 
tartózkodási helyként tanyára 
vagy a KSH által a 
kérelembenyújtás évének január 
1-jei dátummal 
közzétett helységnévtár alapján 
1000 fő alatti lakosságszámú 
településre költözik a 
működtetési időszak első évének 
végére és ezt fenntartja legalább 
a működtetési időszak végéig. 
 

Támogatási kérelem 
főlapján tett 

nyilatkozat alapján 
4 
 
 
 
 
 



8. 

Az 1. mellékletben 
meghatározott 
végzettséggel 
rendelkező ügyfél a 
támogatási kérelmének 
benyújtását megelőzően 
megszerzett, 

legalább 3 év mezőgazdasági 
szakmai gyakorlattal 
rendelkezik 

Támogatási kérelem főlapján 
tett nyilatkozat, valamint 
eredeti munkaszerződés, 
munkaviszony igazolás, 
gazdaság vezetőjének 

igazolása, ami pontosan 
tartalmazza a mezőgazdasági 

szakmai gyakorlat idejét 

4 

 

legalább 2 év mezőgazdasági 
szakmai gyakorlattal 
rendelkezik 3 
legalább 1 év mezőgazdasági 
szakmai gyakorlattal 
rendelkezik 2 

9. 

A támogatási kérelemben 
megadott tevékenységgel 
releváns elismert termelői 
csoport, vagy 
zöldség-gyümölcs 
termelői csoport és 
termelői szervezet tagság 
vagy azokhoz való 
csatlakozási szándék 

  

MVH által közzétett 
nyomtatványon 

benyújtott elismert 
termelői csoport által, 

vagy zöldség-gyümölcs 
termelői csoport és 

termelői szervezet által 
kiadott tagsági igazolás 

vagy tagfelvételről szóló 
szándéknyilatkozat 

alapján 

5 

 

10. Összesen:  max. 53  

11. B rész 
Horizontális szempontok 

 

12. Női ügyfél   2  

13. 

Az ügyfél vállalja, hogy 
a főállásban foglalkoztatottak 
száma a működtetési időszak 4. 
évétől (az ügyfelet nem 
beleszámítva) 

+ 2 fő felett 
Támogatási kérelem 

főlapján tett 
nyilatkozat alapján 

 

6  

+ 2 fő 4 

+ 1 fő 2 

14. 

A működtetési időszak 
kezdetétől annak teljes 
időtartama alatt az ügyfél 
életvitelszerű tartózkodási 
helyéhez képest a 
gazdaság legtávolabbi 
pontja legfeljebb 

30 km-es sugarú körön belül 
található 

Támogatási kérelem 
főlapján tett 

nyilatkozat alapján 
7 

 

15. 
Az ügyfél életvitelszerű 
tartózkodási helye 

hátrányos helyzetű településen 
van a támogatási kérelem 
benyújtását megelőzően 
legalább egy évvel 

A Vhr. 3. § 14. pontja 
szerint, a lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány 
másolata vagy az adott város 
Polgármesteri Hivatala által 

kiállított eredeti 
lakcímigazolás alapján 

4 

 

16. Összesen:  max. 19  

17. 
C rész 

Pénzügyi terv max. 8 
 

18. 
D rész 

Üzleti terv max. 40 
 

 
19. Mindösszesen max. 120 

 

 
 
Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat 
a) „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai 
alapján kapott pontjai nem érik el az 51 pontot, 
b) „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot, 
c) „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot. 


