
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 171/2013. (VII. 30.) 

számú közleménye  

mezőgazdasági üzemeknek és erdőgazdaságoknak  

Bemutató Üzemként való elismerésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó pályázati 

felhívásról 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával működő 

vidékfejlesztési program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) felhívást tesz közzé a 

mezőgazdasági üzemek és erdőgazdaságok számára a Bemutató Üzemként való elismerésre 

és nyilvántartásba vételre. Az IH az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

társfinanszírozott vidékfejlesztési program 111.2 Innovatív technológiák elterjesztése 

bemutató üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben című alintézkedés (a 

továbbiakban: bemutató üzemi jogcím) elindítását tervezi 2013. évben.   

Az IH az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák 

bemutató üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: jogcímrendelet) 

3. § (1) bekezdése alapján a jogcím megvalósításában Bemutató Üzemként részt venni 

szándékozó szervezetek (továbbiakban: Jelentkező) részére az alábbi pályázati felhívást teszi 

közzé. 

1. ) A Bemutató Üzemek feladata 

Az üzemi helyszínen szervezett bemutató, tájékoztató, konzultációs programok révén 

megismertetik a mezőgazdasági termelőkkel és erdőgazdálkodókkal azokat az innovatív 

technológiákat, fajtákat, környezetvédelmi, állatjóléti, gazdaságirányítási, szervezési, és 

marketing megoldásokat, amelyek elterjesztése növeli a mezőgazdasági termelők és 

erdőgazdálkodók versenyképességét, és a fenntartható fejlődés feltételeihez való 

alkalmazkodó-képességét. 

 

2. ) A Bemutató Üzemek programjainak támogatása  

A bemutató üzemi jogcím keretében a „Bemutató Üzem” címmel rendelkezők lesznek a 

támogatás közvetlen kedvezményezettjei, akik az általuk javasolt, majd a javaslat értékelésére 

kijelölt szervezet jóváhagyását követően megvalósított programok költségei alapján 

támogatásban részesülhetnek. 

3.) A „Bemutató Üzem” cím odaítélésének feltételei 

3.1 A Jelentkező: 

a) a pályázat benyújtását megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység 

(a továbbiakban: EUME) nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi 

gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői 

csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, 

szociális szövetkezet, vagy 

b) legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy 

c) legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő 

gazdaság, 

d) rendelkezik a bemutató üzemi program megvalósításához szükséges adottságokkal 

a 4. pontban meghatározott szakterületek közül legalább egyre vonatkozóan,  

e) rendelkezik MVH ügyfél-azonosítóval; 

f) vállalja, hogy 



i.  félévenként olyan bemutató üzemi projekttervet készít, amely 6 

hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 db egynapos, legalább 5 

óra/nap időtartamú bemutató programot tartalmaz, és amelyeken – 

egyenként – 10-25 fő bemutató üzemi programon részvételre jogosult 

személy részvételét biztosítja, 

ii. a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézethez (a továbbiakban: NAKVI) benyújtott, bemutató üzemi 

projekttervének a NAKVI részéről történő jóváhagyása, továbbá a 

bemutató üzemi projektterv alapján benyújtott támogatási kérelemét 

jóváhagyó határozat esetén, a bemutató üzemi tervben meghatározott 

rendszerességgel és módon bemutatót szervez; 

iii. a bemutató üzemi programon jelenléti ívet vezet, amelyen feltünteti a 

résztvevők MVH ügyfél-azonosítóját, adószámát vagy adóazonosító 

jelét, erdőgazdálkodó ügyfelek esetén az MVH ügyfél-azonosító 

hiányában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a 

továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartott erdőgazdálkodói kódot, 

valamint a tájékoztatót tartó személy vagy személyek nevét, beosztását, 

szaktanácsadó esetén a névjegyzéki regisztrációs számát,  

iv. a bemutató üzemi projekttervet és a végrehajtásával kapcsolatos 

adatokat, információkat a jogcímrendeletben meghatározott módon és 

időben a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben,  

v. a bemutató üzemi program során a résztvevők számára átad egy 

legalább 5 gépelt oldal terjedelmű szakmai ismertetőt a bemutató 

tárgyáról. 

 

3.2 Nem jogosult Bemutató Üzem címre az a személy vagy szervezet, aki 

a) mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggően használatos 

termékeket gyárt, forgalmaz, vagy az ilyen termékekkel ügynöki tevékenységet 

folytat, vagy 

b) jogerős határozatban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a 

továbbiakban: EMVA) nyújtott támogatásnak a Törvény 69. § (5) bekezdése 

alkalmazásával visszafizetésére kötelezték, vagy akinek 

c) jelen pályázat benyújtását megelőző 

ca) gazdasági évben a saját bevételei nem érik el az összes bevételének 20%-át, vagy  

cb) két gazdasági évben az adózás előtti eredménye 0 vagy negatív, vagy 

d) a bemutató tárgyát képező üzeme, üzemrésze, technológiája nem felel meg a 

kölcsönös megfeleltetés előírásainak, és a munkabiztonságra vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek. 

 

 

4.) A bemutatóüzemi programok témakörei 

 

- növénytermesztés, 

- kertészet,  

- integrált növény- és talajvédelem, 

- öntözés, vízgazdálkodás, 

- állattenyésztés, 

- állategészségügy, állatjólét, 

- mezőgazdasági és erdőgazdasági gépesítés,  

- mezőgazdasági és erdőgazdasági technológia, 



- megújuló energia, 

- fenntartható gazdálkodás,  

- környezetvédelem,  

- ökológiai gazdálkodás, 

- induló fiatalok gazdálkodása, 

- kereskedelmi forgalmazás céljából történő élelmiszer-előállítás, 

- a külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-előállítás, 

- erdőgazdálkodás,  

- vadgazdálkodás, 

- lovas-turizmus. 

 

 5.) A jelentkezési dokumentum tartalmi és formai követelményei 

 

A jelentkezési dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap  

 csatolandó okiratok: 

o a Jelentkező alapító okirata, társasági szerződése, 

o cégek esetén a Jelentkező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéb szervezet 

esetén a szervezet működési engedélye, 

o a Jelentkező szervezet képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által 

kiállított, vagy hitelesített aláírási címpéldánya, 

o a Jelentkezővel együttműködő szaktanácsadó(k) szándéknyilatkozata(i), 

o minden egyéb dokumentum, amely a Jelentkező bemutató üzemi programok 

rendezésére való alkalmasságát alátámasztja. 

 

6.) A jelentkezési dokumentum benyújtása 

 

A jelentkezési dokumentumot a NAKVI honlapján (www.nakvi.hu) közzétett 

elektronikus adatlap kitöltésével, véglegesítésével és 2 példányban való kinyomtatásával 

kell elkészíteni. A kinyomtatott és aláírt adatlap 2 példányát, az 5.) pontban felsorolt 

csatolandó okiratokkal együtt – a minisztériumnak címezve – a Jelentkező székhelye szerint 

illetékes, 2. számú melléklet szerinti Regionális Szaktanácsadási Központhoz (a 

továbbiakban: RSZK) kell benyújtani.  

 

A jelentkezési dokumentum benyújtási időszaka (a postai feladás határideje): 

 

 2013. augusztus 12-26. 

 

7.) A jelentkezési dokumentum elbírálásának rendje 

A benyújtott jelentkezési dokumentumokat az RSzK megvizsgálja (szükség esetén helyszíni 

ellenőrzést is tartva) abból a szempontból, hogy a Jelentkező és a jelentkezési dokumentum 

megfelel-e a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek. Az RSzK további vizsgálat 

nélkül elutasítja a jelentkezési dokumentumot, ha  

- a jelentkezési dokumentumot a 6. pontban meghatározott határidő után 

nyújtották be, 

- a Jelentkező cégszerű aláírása hiányzik, 

- a jelentkezési dokumentum nem tartalmazza a Jelentkező MVH 

ügyfélazonosító-számát, vagy erdőgazdálkodó ügyfél esetében az 

ügyfélazonosító-szám hiányában a NÉBIH által nyilvántartott 

erdőgazdálkodói kódot, 

http://www.nakvi.hu/


- a jelentkezési dokumentum nem tartalmazza a Jelentkező adószámát és 

bankszámlaszámát, 

- a Jelentkező nem a NAKVI elektronikus felületén előállított adatlapot 

nyújtotta be. 

 

A fentieken kívül, egyéb szempontból hiányos jelentkezési dokumentum esetében az RSzK – 

határidő megjelöléssel – felszólítja a Jelentkezőt a hiány pótlására. 

Az RSzK a jelentkezési dokumentum 1 példányát – bírálati véleményével, javaslatával ellátva 

– továbbítja a NAKVI-hoz. A NAKVI a jelentkezési dokumentumokat – az RSzK-k 

javaslatainak figyelembevételével – felülvizsgálja, és döntési javaslatot készít a Jelentkezők 

nyilvántartásba vételére vonatkozóan, amelyet megküld az IH részére. Az IH döntést hoz a 

Bemutató Üzemként való elismerésről és nyilvántartásba vételről, vagy annak elutasításáról, és 

erről írásban tájékoztatja a Jelentkezőt. 

 

A bírálat szempontjai 

 

A bemutatás tárgyának 

- stratégiai jelentősége az adott tájegységben, 

- gazdasági versenyképesség növelő hatása, 

- környezetkímélő hatása, 

- innovatív jellegének mértéke. 

 

A bemutató üzemi program lebonyolításához olyan szaktanácsadó közreműködésének 

biztosítása legalább a program teljes időtartama alatt, aki a szaktanácsadói tevékenység 

engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet alapján a bemutató tárgya szerinti 

szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik. 

 

További szempontként a pályázatok bírálata során a NAKVI törekedni fog arra, hogy a 

bemutató üzemi programok kínálatából minél egyenletesebb országos lefedettséget biztosítson 

a gazdálkodók számára szakágazati és területi szempontból. 

   

9.) A Jelentkezők tájékoztatása 

A jelentkezési dokumentáció a NAKVI honlapján (www.nakvi.hu) érhető el. 

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseket a NAKVI elektronikus fórumán 

(http://www.nakvi.hu/forum bemutató üzemekkel kapcsolatos információk) lehet feltenni. 

A Jelentkezők kérdéseit a NAKVI 6 munkanapon belül megválaszolja. A gyakran felmerülő 

kérdésekre adott válaszokat nyilvánosságra hozza a honlapján üzemeltetett Fórumok 

menüpont alatt.  

 

10.)  A Bemutató Üzemként való előzetes nyilvántartásba vétel jelentkezési dokumentuma  

(a teljes dokumentáció a NAKVI honlapján található) 

1. A Jelentkező adatlapja    

1.1 A Jelentkező neve:   

1.2 Székhelye (helységnév):  (kiválasztó-lista) 

  utca/tér neve:   

  házszám:   

  postai irányítószám:  (kiválasztó-lista) 

http://www.nakvi.hu/
file:///D:/Backup/Európa%20Terv/Bemutató%20üzem/03%20március/(http:/www.nakvi.hu/forum
file:///D:/Backup/Európa%20Terv/Bemutató%20üzem/03%20március/(http:/www.nakvi.hu/forum


1.3 Megye:  (kiválasztó-lista) 

1.4 Telefon száma:   

1.5 Fax száma:   

1.6 E-mail címe:   

1.7 Adószám/adóazonosító:   

1.8 TB törzsszám:   

1.9 2007. évi XVII. törvény 30. § szerinti 

ügyfél-azonosítója: 

  

1.10 Számlavezető bank neve:   

  bankszámlaszám:   

1.11 Összes munkaerő:   

 ebből fizikai létszám:  

  A pályázat benyújtását megelőző 

gazdasági évben: 

  

1.12 összes árbevétele [MFt]:   

1.13 saját árbevétele [MFt]:  

1.14 Szervezet minősítési kódja:
1
  

1.15 Gazdálkodási forma:
2
   

1.16 ÁFA visszaigénylési lehetőség:
3
   

1.17 Jelentkező témafelelőse   

 név:   

  telefon száma:   

  fax száma:   

  e-mail címe:   

1.18 A pályázatot benyújtó szervezet 

vezetője: 

  

 

1.19 Az üzem mérete (EUME, vagy 

erdőgazdaság esetében hektár) 

 

    

 

2. A bemutatandó ágazat    

2.1 az ágazat megnevezése  (kiválasztó-lista) 

2.2 a bemutató helyszíne (helységnév):  (kiválasztó-lista) 

  utca/tér neve:   

  házszám:   

  postai irányítószám:  (kiválasztó-lista) 

 



1 
1 belföldi természetes személy (magánszemély, őstermelő) 

 2 mikro vállalkozás (1-10 fő foglalkoztatott) 

 3 kisvállalkozás (11-50 fő foglalkoztatott, max. 1MdFt/év nettó árbevétel, vagy 700 MFt 

mérlegfőősszeg) 

 4 középvállalkozás (51-250 fő foglalkoztatott, max. 5MdFt/év nettó árbevétel, vagy 3,5MdFt 

mérlegfőösszeg) 

 5 nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott) 

 6 családi gazdaság 

 
2  

őstermelő, egyéni vállalkozó,  BT, Kft, stb. 

 
3 

1 igen 

 2 nem 

 

 

A sorok száma igény szerint bővíthető. 

 
 

 
4. A tervezett bemutató üzemi program: 

 
 

napjainak száma évente  
szezonális időszaka (ha van ilyen)  
közreműködő szaktanácsadó névjegyzéki regisztrációs száma 

vagy NVT regisztrációs száma* 
 

*kitöltése csak akkor kötelező, ha a Jelentkező szaktanácsadó közreműködésével tervezi a 

bemutató üzemi programok lebonyolítását 

 
5. A tervezett bemutató tárgyának és helyszínének ismertetése (max. 2 oldal) 

 

6. A tervezett bemutató tárgyának az 1. pontban írtaknak való megfelelése (max. 1 

oldal) 

 

7. Részletes tervezet a vállalt bemutató programjáról (max. 2 oldal) 

 

A pályázati felhívás 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat aláírva kérjük csatolni. 

 

Dátum 

 

Cégszerű aláírás 

    

 

 

3. Létesítmények és/vagy helyiségek a csoportos 

bemutatók látogatóinak fogadására terület [m
2
] 

távolság a 

bemutató 

helyszínétől 

1       

2       

3       

4       

5       



 

1. számú melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T O K 

 

 

 

A Jelentkező jogos képviselőjeként kijelentem, hogy Aláírás 

1. 
A jelentkezési dokumentumban foglalt adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 

  

2. 
A Jelentkező csőd-, illetve felszámolási, végelszámolási eljárás 

alatt nem áll, végrehajtási eljárás nem folyik ellene. 

  

3. 

A Jelentkezőnek az államháztartás alrendszereiből folyósított 

támogatásból eredő lejárt, illetve támogatás jogosulatlan 

igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított és ki nem 

egyenlített köztartozása nincs. 

  

4. 

Ha a jelentkezés elbírálására adott határidő lejárta előtt a 

Jelentkező ellen felszámolási eljárás indul, ennek tényéről a 

felhívásban megjelölt döntéshozó szervet értesítem. 

 

5. 

A Jelentkező megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. Törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi 

kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeknek. 

 

6. 

A Jelentkező megfelel a Felhívás 3.1 a-e pontjaiban meghatározott 

feltételeknek, továbbá az „Bemutató Üzem” cím elnyerése esetén 

vállalja a 3.1 f pontban foglaltakat. 

 

7. 

A bemutatandó üzem, üzemrész, technológia, gép, vagy növény 

telepítéséhez, működtetéséhez, illetve termesztéséhez a szükséges 

szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak. 

 

8. 
A Jelentkező adózás előtti eredménye e pályázat benyújtását 

megelőző mindkét gazdasági évben 0-nál nagyobb. 

 

9. 

A bemutatandó üzem, üzemrész, technológia megfelel a 

jogcímrendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott 

kölcsönös megfeleltetés előírásainak, valamint a 

munkabiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

 

10. 

A bemutató üzemi program lebonyolításához a szaktanácsadói 

tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM 

rendelet alapján a bemutató tárgya szerinti szakterületen 

engedéllyel rendelkező szaktanácsadó közreműködését biztosítom, 

legalább a program teljes időtartama alatt.*  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy   

11. 

A jelentkezési dokumentumban foglalt adatokat a pályázat 

elbírálásába, a döntéshozatali eljárásba, és az ellenőrzésbe bevont 

szervezetek – jogszabályban, vagy a felhívásban meghatározott – 

feladataik teljesítéséhez kezeljék és felhasználják. 

 



Tudomásul veszem, hogy   

12. 

Az „Bemutató Üzem” cím elnyerése esetén az üzem neve, címe, 

egyéb közhasznú adatai nyilvánosságra hozhatók. 

 

 

* : A nyilatkozat opcionális. 

 Búsi Lajos 

 Irányító Hatóság vezetője 

 

Budapest, 2013. július 30. 

 


