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Módosult 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet  

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében nyert támogatások 

felhasználására vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 

2013. január 1., illetve február 1. hatállyal több ponton módosult. 

 

A főbb változások: 

 Fiatal mezőgazdasági termelő fogalmának pontosítása. 

 Elkülönített nyilvántartás fogalmának meghatározása. 

 Egy ügyfél egy KK benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat. 

 Általános szabályként februártól a kifizetési kérelmeket elektronikus úton kell 

benyújtani, jogszabály eltérő rendelkezése esetén postai úton. Elektronikus 

benyújtás esetén KK módosítási kérelem a benyújtási időszakban, a benyújtást 

követő 10 napon belül benyújtható. 

 Amennyiben a 2007. évi XVIII. tv. 42. §-ban foglalt helyesbíthető eltérés alapján 

elutasított KK esetén jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor az ügyfél az 

elutasított összeg vonatkozásában újabb kifizetési kérelmet nyújthat be a 

megvalósulást követő évben megnyíló KK időszakban. 

 A számviteli bizonylatokon csak a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” 

rájegyzést, valamint a támogatási határozat iratazonosítóját kell feltüntetni 

(regisztrációs szám, valamint az SZJ/TESZOR/VTSZ/KN-kód feltüntetése nem 

szükséges). 

 Mely jogcímrendeletek nem szabályozzák az EUME számítást, azok esetében a 

benyújtáskori SFH értékeket, és a benyújtáskori árfolyamot kell majd figyelembe 

venni az EUME számítás során fő szabályként. 

 Pontosodtak a beruházás megkezdésének szabályai. Felújítással, korszerűsítéssel 

járó beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően az előzetes helyszíni 

szemlét követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg (amennyiben 

jogcímrendelet másképp nem rendelkezik). 

 A beruházás helyének támogatási kérelem benyújtási időszakot követő módosítása 

kapcsán nem szükséges bírósági/közigazgatási határozattal igazolni, hogy a 

beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható abban az esetben, 

ha kérelmét az első KK benyújtására nyitva álló időszak lejártát megelőző 60. 

napig előterjeszti. Megvalósítási hely iránti módosító kérelem egy alkalommal 

nyújtható be. 

 Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási 

összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása esetén az 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.  

 Műszaki ellenőr alkalmazása nem lesz kötelező 1.500.000 forint jóváhagyott 

elszámolható kiadást el nem érő nem építési engedély köteles beruházás esetén. 

 Új munkanem felvételére lehetőség van amennyiben a módosított építési tétel 

révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye 
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és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest 

nem változik 

 Amennyiben az ügyfél nem tartja a Vhr.-ben meghatározott 80%-os, továbbá a 9 

hónapos és 24 hónapos szabályt, akkor az ügyfél a határozat jogerőre 

emelkedésének évére és az azt követő évre a 2007-2013-as időszakban EMVA 

adott intézkedésre nem nyújthat be kérelmet. 

 Változtak a rendelet mellékletében található szakértői díjak elszámolhatósági 

szabályok, már a TESZOR szám lesz az irányadó. 

 Ha az ügyfél őstermelő, akkor a támogatási kérelemhez már nem mellékelnie kell 

a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes mezőgazdasági őstermelői 

igazolványának másolatát (amennyiben jogcímrendelet másképp nem 

rendelkezik). 

 A kifizetési kérelem benyújtásakor már nem kell a számlaösszesítőt a 

könyvvezetése kötelezett aláírásával ellátni (elektronikus benyújtás miatt). 

 


