
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 

 3/2013. (I. 3.) Közleménye 

 

az állat genetikai erőforrások megőrzésének támogatásáról  

szóló rendelet módosításáról 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága tájékoztatja az 

érintetteket, hogy 2012. december 22-én módosult 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. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám 

alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 138/2012. 

(XII. 22.) VM rendelet több technikai jellegű módosítás mellett egyértelműsíti, hogy 

ex situ tartás célprogram esetén, az adott kötelezettség vállalásakor mikor kezdődik a 

kötelező tartási időszak az egyes állatfajok esetén.  

A módosítás következtében csökken a lófélék (48 hónap) és a sertések (6 hónap) 

kötelező tartási ideje. 

A jogszabály előírja, hogy a támogatás keretében megvalósuló rendezvényeken, és 

kiadványokon fel kell tüntetni az EU zászlójának, a Daranyi Ignác Tervnek, és az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Programnak a lógóit, valamint, hogy a rendezvények 

lezárását követően, azokról írásbeli emlékeztetőt kell készíteni, amit a kifizetési 

kérelem mellékleteként az MVH-nak meg kell küldeni. 

A módosítás rendelkezik arról, hogy ha a vállalt feladat teljesítéséhez építéssel járó 

tevékenység elvégzése szükséges, akkor építési műszaki ellenőr alkalmazása vagy 

megbízása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem 

építési engedély köteles, valamint, hogy valamennyi gépnek, technológiai elemnek, 

építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 

Szintén rögzítésre került, hogy in vitro megőrzés célprogram esetén a helyszíni 

ellenőrzést az MVH minden kifizetési kérelmet benyújtónál évente elvégzi. 

A jogszabály rendelkezik, arról is, hogy ha a támogatásra jogosult tájékoztatás és 

ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatási időszakra vonatkozóan 50%-nál 

kisebb összegre nyújt be kifizetési kérelmet, mint a támogatási kérelemnek helyt adó 

vagy részben helyt adó támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg, akkor 

a célprogramra vonatkozó támogatás ötödik gazdálkodási évre vonatkozó részének 

50%-a nem kerül kifizetésre. 
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