
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 

54/2013. (VI. 12.) Közleménye 

 

az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatok genetikai erőforrásának 

megőrzésének támogatásáról szóló rendelet módosításáról 

 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága tájékoztatja a 

gazdálkodókat, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai 

erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: jogcímrendelet) módosítása 

folyamatban van. 

 

A módosítás olyan előírásokat érint, amelyeket az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló 

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

továbbiakban: Vhr.) jelenleg is tartalmaz - tehát a támogatottaknak jelenleg is be kell már 

tartaniuk –, ezen módosítások csak az ügyfelek könnyebb tájékozódása érdekében jelennek 

meg a jogcímrendeletben is.  

 

A tervezett módosítás alapján a kifizetési kérelemhez csatolni kell a támogatás megítéléséhez 

szükséges bizonylatok másolatát, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát, a 

kifizetési jegyzékeket; az MVH által rendszeresített formanyomtatványon számla- és 

bizonylatösszesítő betétlapot, valamint közbeszerzés esetén a közbeszerzési tevékenység 

felülvizsgálatához szükséges, az MVH által rendszeresített közbeszerzési nyilatkozaton kért 

csatolandó dokumentumokat. 

 

A kifizetési kérelemhez a hatályos rendeletben foglalt előírástól eltérően nem kell csatolni a 

vállalt kötelezettségek teljesítéséről szóló, 

 a tenyésztési hatóság által kiállított igazolást az ex situ megőrzés célprogram, a 

tenyésztésszervezés célprogram, valamint a tájékoztatás és ismeretterjesztés 

célprogram esetén az állatállományok genetikai jellemzőinek, a beltenyésztettség 

mértékének meghatározása feladatvállalás során, 

  az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium állatgenetikai erőforrások megőrzéséért felelős részlege által kiállított 

igazolását in vitro megőrzés célprogram esetén. 

 

A Vhr. alapján a módosítás következtében a jogcímrendelet szerint a támogatás megítéléséhez 

szükséges eredeti bizonylaton fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 az ügyfél azonosítót 

 az első év kivételével a támogatási határozat azonosító számát 

 a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést 

 ex situ megőrzés célprogram esetében az egyedek, vagy baromfi esetén állományok 

egyedi azonosítóját 

 

 

A bizonylatok másolatán fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 az „Eredetivel egyező másolat” rájegyzést  

 és az ügyfél aláírását 
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In vitro megőrzés célprogram esetén a vállalt feladat teljesítése építéssel járó tevékenységet is 

magában foglalhat, ezért a Vhr. alapján   

 ha annak teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, akkor az arculati elemeket a építési 

tevékenység megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel 

kell tüntetni, amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási összeg 1%-

ának megfelelő, de legfeljebb 500.000 forint mulasztási bírsággal sújtható. 

 ha az ügyfél az építési normagyűjteményben nem szereplő tételre kíván benyújtani 

kifizetési kérelmet, abban az esetben az MVH által rendszeresített formanyomtatványon 

árajánlatos tétel bejelentő lapot kell kitöltenie, valamint legalább kettő részletes 

árajánlatot kell csatolni a kifizetési kérelemhez, kivéve, ha az ügyfél a támogatott 

műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

In vitro megőrzés célprogram esetén a vállalt feladat teljesítése, ha gépvásárlást érint, akkor a 

Vhr.-től eltérően nem kell a gépkatalógusban szerepelnie az adott gépnek vagy eszköznek, 

hanem az MVH által rendszeresített formanyomtatványon árajánlatos tétel bejelentő lapot kell 

kitölteni, valamint legalább kettő részletes árajánlatot kell csatolni a kifizetési kérelem 

benyújtása során, kivéve, ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési 

eljárást folytat le. 

 

A rendelettervezet alapján a támogatási időszak folyamán visszavonásra vonatkozó kérelem 

beadási határidők az alábbiak szerint módosulnak: 

a 2. gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. december 31. 

a 3. gazdálkodási év vonatkozásában: 2014. december 31. 

a 4. gazdálkodási év vonatkozásában: 2015. december 31. 

a 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2016. december 31. 

 

Felhívom továbbá a gazdálkodók figyelmét, hogy a Vhr. alapján: 

 A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási határozattal jóváhagyott 

összeget és mértéket meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült 

kiadás. 

 Ha a támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozat több kiadási tételt állapít 

meg, a támogatási határozat által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a 

kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege 

nem haladhatja meg. 

 A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a 

művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére 

kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok 

igazolnak. 

 Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 

 Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg 

számításának alapját 

a) adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi 

adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező 

esetében a bruttó; 

b) egyéb esetben a nettó; 

c) az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és 

közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó 

elszámolható kiadás képezi. 
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Ezen IH közlemény csak a jogcímrendelet tervezett módosításait tartalmazza, a 

kifizetési kérelmek benyújtásának további feltételeit a jogcímrendelet és az MVH 

kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó Közleménye határozza meg!  

 

 

Budapest, 2013. június 12. 

 

    Búsi Lajos 

 

 


