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A támogatásban részesülő 
ügyfelek kötelezettségei:

• A vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartása:
– Egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása;
– Adminisztrációs kötelezettségek betartása.

• A támogatási kérelemben vállaltak megvalósítása:
– Működtetési időszak egyes éveire vállalt EUME méret elérése (30 %

elmaradást engednek a jogszabályok);elmaradást engednek a jogszabályok);
– Kommunikációs tervben vállaltak ütemezésnek megfelelően történő

betartása;
– A 4. és 5. év tekintetében a mezőgazdasági tevékenységből származó

bevétel teljesítése (25 %-os elmaradást engednek a jogszabályok);
– TCS/TÉSZ tagság fenntartása a működtetési időszak alatt (TK II.)
– A támogatási kérelemben vállalt termékek helyettesíthetők más ágazatok

termékeivel a vállalt EUME megvalósítása érdekében (TK I. / TK II.)

A kötelezettségek be nem tartása esetén a vonatkozó
jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
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Ellenőrzések

A támogatásban részesülő ügyfelek a
működtetési időszak során legalább
egyszer (100%) vizsgálat alá kerülnek a
támogatási kérelemben vállalt feltételektámogatási kérelemben vállalt feltételek
betartásának ellenőrzése céljából.

• helyszíni ellenőrzés, 
• adminisztratív ellenőrzés
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Ellenőrzések célja

Azoknak az ügyfeleknek a kiszűrése, 
kizárása a rendszerből akik visszaélnek a 
támogatással, és így:

• Adófizetői pénzeket fordítanak nem • Adófizetői pénzeket fordítanak nem 
támogatott célokra

• A ténylegesen gazdálkodni kívánó 
ügyfelek helyett kapnak támogatást
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Ellenőrzés típusok

• Adminisztratív ellenőrzés
1. KK-t benyújtó ügyfelek 100%-át
2. Helyszíni ellenőrzés alá vont ügyfelek 100%-át2. Helyszíni ellenőrzés alá vont ügyfelek 100%-át

• Helyszíni ellenőrzés (10%)
1. KK-t benyújtó ügyfelek 10%-át
2. Adott évben KK-et be nem nyújtók 10%-át
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Adminisztratív ellenőrzések

• KEKKH adatbázis
– Működik-e a vállalkozás?

• Földhasználati lapok
– Van-e a kérelmező nevére szóló földhasználati 

bejegyzés?bejegyzés?

• TIR adatbázis
– Van-e a kérelmezőnek bejelentett tenyészete?

• Nyilatkozatok, Kérelmek, Ellenőrzési 
jegyzőkönyvek
– Adat bekérések
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Helyszíni ellenőrzés 
Kiválasztás

• Véletlenszerű kiválasztás
– A kiválasztott ügyfelek 25%-a
– Bárki lehet attól függetlenül, hogy már volt-e 

ellenőrizve, és mindent rendben találtunkellenőrizve, és mindent rendben találtunk

• Kockázatelemzéses kiválasztás
– A kiválasztott ügyfelek 75%-a
– Kockázatosnak ítélt ügyfelek nagyobb súlya

• Direkt kiválasztás
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Kiválasztás szempontjai

• Milyen egyéb támogatási kérelmek 
kerültek benyújtásra az MVH felé?

• Mekkora területen gazdálkodik a 
kérelmező?kérelmező?

• Milyen állatfajt tart a kérelmező?
• Egyéb kockázati tényezők
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Helyszíni ellenőrzések 
ütemezése

• TK I.: február-április
• TK II.: április-június
• TK III.: várhatóan 2014-ben kerül sor • TK III.: várhatóan 2014-ben kerül sor 

az első ellenőrzésekre
• Egyedi esetekben az év bármely 

időszakában
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Helyszíni ellenőrzés menete

• Eljárásrend
– Gazdaság bejárása
– Könyvelés, számlák vizsgálata
– Állatlétszám, TIR– Állatlétszám, TIR
– Területek, földhasználat vizsgálata
– Kommunikációs eszközök teljesítése
– TÉSZ/TCS tagság vizsgálata (TKII.)
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EUME számítás

• Földterület
– Földhasználati bejegyzéssel

• Állatok
– Napi állományadatok éves átlaga alapján 

számított állatlétszám
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EUME számítás TK I.

67/2007. (VII.26.) FVM rendelet:
4/2012. (I.17.) MVH Közlemény alapján

1.A kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 1.A kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 
1-én érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro 
középárfolyamát (314,58 Ft/€ 2013-ban) kell alkalmazni

2.ÚMVP Irányító Hatóságának 1/2012. (I. 9.) számú 
közleményében szereplő SFH értékekkel kell számolni
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EUME számítás TK II.

113/2009. (VIII.29.)FVM rendelet:

1. A támogatási kérelembenyújtás évének január 1-
én érvényes EKB által rögzített árfolyamát kell 
figyelembe venni (2009.év esetében 266,7 Ft/€)figyelembe venni (2009.év esetében 266,7 Ft/€)

2. A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. § (2) 
bekezdése értelmében a 6. számú mellékletben
meghatározott SFH értékekkel kell számolni

Tehát a támogatási kérelem benyújtásakor számított SFH értékeket és
január 1-ei árfolyamot kell figyelembe venni a működtetési időszak
egésze alatt.
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Gyakran előforduló hibák I. 

• A támogatási kérelemben adott évre vállalt
EUME mérettől való elmaradás (a működtetési
időszak egyes éveire vállalt EUME méretet beidőszak egyes éveire vállalt EUME méretet be
kell tartani, legfeljebb 30 %-os elmaradás
megengedett);

• 4. évre vállalt EUME méret nem teljesítése;
(10%-os kérelmet benyújtóknál)
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Gyakran előforduló hibák II.
• A támogatási kérelem kommunikációs 
tervében vállaltak megvalósításának 
elmulasztása; (~30%)
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Gyakran előforduló hibák III.

• Tenyészet Információs Rendszerbe 
történő bejelentési kötelezettség 
elmulasztása;(~6%)elmulasztása;(~6%)

• Egyéni vállalkozói tevékenység 
szüneteltetése vagy megszüntetése;(~4%)

• Földhasználati bejegyzés elmulasztása;
– Földhasználati lap kiváltása
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Helyszíni ellenőrzés 
tapasztalatok

• Tényleges gazdálkodás nincs, vagy minimális
– Elérhetetlen ügyfelek (külföld) (~4%)

– Nincs föld terület
(a kettő együtt ~75%)

– Nincs állatállomány– Nincs állatállomány

– Nincs mezőgazdasági tevékenység, a bizonylatokat a kérelmező 
nem őrizte meg (~5%)

• Ténylegesen gazdálkodóknál:
– Az ügyfél nincs tisztában a támogatási kérelemben vállalt 

kötelezettségeivel
– Figyelmetlenségek
– Vis maior 
– Tévhitek 17



Tévhitek, pletykák

• Csak a 4. évre kell teljesíteni a vállalt 
üzemméret elérését – Nem igaz!
– Minden évben a tervezett/vállalt üzemméretet 

kell teljesítenikell teljesíteni

• A pályázatíró/tanácsadó hibáiért a 
kérelmező gazda nem felelős – Nem igaz!
– Minden kötelezettséget a kérelmező visel
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Ellenőrzések 2013-ban

Új elem a (4. évre vállalt) 
mezőgazdasági árbevétel vizsgálat 

az első körös ügyfeleknél
– Csak a mezőgazdasági árbevétel vehető – Csak a mezőgazdasági árbevétel vehető 

figyelembe 
– Teljesíteni kell a támogatási kérelemben 

vállaltakat (legfeljebb 25 %-os elmaradást 
engednek a jogszabályok)

– Részletesebb számla, könyvelés ellenőrzés
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Köszönöm a figyelmet!
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