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FELHÍVÁS 

 

A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és 

fejlesztésének megvalósítására 

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai 

beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 

VP4-10.2.1.2-17   

Magyarország Kormányának felhívása a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges 

termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, védett őshonos és 

veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet (a 

továbbiakban: tenyésztőszervezet), azok tagjai, tenyésztőszervezetek szövetsége számára, a genetikai 

erőforrások megőrzésének megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi adottságokhoz alkalmazkodott genetikai 

erőforrások és azok diverzitásának megőrzését. A cél elérését a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási 

intézmények, mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok,  

tenyésztőszervezetek, azok tagjai, valamint a tenyésztőszervezetek szövetsége együttműködésével 

tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a jelen felhívás feltételeinek megfelelő projekteket támogatásban részesíti a rendelkezésre álló 

forráskeret erejéig; 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
1
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a genetikai erőforrások megőrzése céljának 

eléréséhez, 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 

 

                                                           
1 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további 

fejezeteiben! 



2 
 

 

Tartalomjegyzék 

 

1. A tervezett fejlesztések háttere .......................................................................................................................... 4 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja ............................................................................................................... 4 

1.2. A rendelkezésre álló forrás ....................................................................................................................... 4 

1.3. A támogatás háttere................................................................................................................................... 5 

2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége ......................................................................................................................... 5 

3. A projektekkel kapcsolatos elvárások ............................................................................................................... 5 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek ........................................................................... 5 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek................................................................................................... 5 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek .................................................. 5 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek .............................................................................. 6 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek ............................................................................................. 6 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek ........................................ 6 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: ................................................................... 6 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása .............................................. 6 

3.3. Nem támogatható tevékenységek ................................................................................................................. 6 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások ................... 6 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások ........................................................................... 6 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások ................................................................................................................ 11 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások .... 12 

3.4.1.3. Egyéb elvárások ....................................................................................................................................... 12 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások ................................................................................ 12 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások ... 12 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások .................................................... 12 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama ............................................................................................................ 12 

3.5.1. A projekt megkezdése................................................................................................................................ 12 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam ......................................................................... 13 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások ................................................................................................ 13 

3.6.1. A projekt területi korlátozása ..................................................................................................................... 13 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek ......................................................................... 13 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás ................................................................................. 13 

3.7.1. Indikátorok ................................................................................................................................................... 13 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók.................................................................................................................................. 13 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén ...................................... 13 

3.8. Fenntartási kötelezettség .............................................................................................................................. 13 



3 
 

3.9. Biztosítékok köre ............................................................................................................................................ 14 

3.10. Önerő ............................................................................................................................................................. 14 

4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei ............................................................................................. 14 

4.1. Támogatást igénylők köre ............................................................................................................................. 14 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre ..................................................................................................... 14 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja ..................................................................... 14 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok ................................................................................. 15 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend ............................................................................................................................. 15 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok ............................................................................................................................. 16 

5. A finanszírozással kapcsolatos információk .................................................................................................... 17 

5.1. A támogatás formája ..................................................................................................................................... 18 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége ....................................................................................... 19 

5.3. A támogatás mértéke, összege ................................................................................................................... 19 

5.4. Előleg igénylése ............................................................................................................................................. 20 

5.5. Az elszámolható költségek köre .................................................................................................................. 20 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei ......................................................................................................... 21 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások ...................................... 21 

5.8. Nem elszámolható költségek köre............................................................................................................... 21 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések ................................................................................. 21 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok ........... 21 

6. Csatolandó mellékletek listája .................................................................................................................................. 21 

6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája ................................................................ 21 

6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája .................................................................................... 21 

6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája ................................................................................ 22 

7. További információk ................................................................................................................................................ 22 

8. A felhívás szakmai mellékletei ................................................................................................................................. 26 

 

  



4 
 

A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő  

pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója 

megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. A Felhívás, az ÁÚF, az Általános Szerződési 

Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási 

kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak 

valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a 

jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai 

esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért 

kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

A felhívás célja a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták genetikai 

anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, 

laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, genetikai vizsgálatok elvégzése, 

továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve 

baromfifélék) apaállatainak, ill. apaállat jelöltjeinek  (a továbbiakban: tenyészállat) az eredeti tartási-, 

takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése, valamint a védett 

őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését segítő tenyésztési-, 

génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási 

feltételek megteremtésének elősegítése.  

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzéseknek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési 

prioritáshoz
2
, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési 

Programban rögzített módon: 

4A-B-C: a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és javítása. 

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,83 Mrd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db. 

 

                                                           
2 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza. 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1.3. A támogatás háttere 

 

Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg 

az 1248/2016. (V. 18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 

óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  

 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 
 

I. célterület: In vitro génmegőrzés támogatása 

A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták szaporítóanyagának 

(sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi 

körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták egyedein végzett genetikai vizsgálatok. 

 

II. célterület: Ex situ génmegőrzés támogatása 

A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve 
baromfifélék)tenyészállatainak az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ 
környezetben történő megőrzése. 

 

III. célterület: Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 

A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését biztosító 
tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a 
hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése. 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak. 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 
tevékenység nem támogatható.  

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  
 

 

I. A támogatás igénybevételének feltételei 

A. In vitro génmegőrzés esetén:  

1. A támogatás igénybevételére azon támogatást igénylő jogosult, aki a 2. számú mellékletben 

felsorolt fajták vonatkozásában vállalja, hogy: 

a) a tenyésztőszervezet által meghatározott egyedekre vagy vonalakra vonatkozóan elvégzi a 

szaporítóanyag begyűjtését; 

b) elvégzi a szaporítóanyag mélyhűtésre történő előkészítését; 

c) a szaporítóanyag tárolásához biztosítja a szükséges szakmai-, humán- és technikai 

feltételeket; 

d) gondoskodik a szaporítóanyag biztonságos megőrzéséről a kötelezettségvállalási időszak 

végéig; 

e) nyilvántartása alapján biztosítja az adatszolgáltatást az Országos Állattenyésztési 

Adatbázisba; 

f) az elvégzett tevékenységet dokumentálja, az adatokat nyilvántartja; 

g) tenyésztőszervezet által meghatározott egyedekre vagy vonalakra vonatkozóan elvégzi a 

szükséges genetikai vizsgálatokat; 

h) a támogatást igénylőnek – az elismert tenyésztőszervezetek kivételével – rendelkezni kell a 
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tenyésztőszervezet által kiállított 6. számú mellékletnek megfelelő igazolással arról, hogy a 

tárolni kívánt sperma, embrió vagy petesejt mennyisége és genetikai minősége illeszkedik a 

tenyésztőszervezet által kialakított megőrzési programhoz.  

B. Ex situ génmegőrzés esetén:  

1. Támogatás igénybevételére az a támogatást igénylő jogosult, aki ex situ tartási helyen legalább 

egy, a tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező, fajtatiszta, törzskönyvezett, a 2. számú 

mellékletben felsorolt fajták közé tartozó tenyészállatot tart vagy tenyésztési célra felnevel.   

2. A támogatást igénylőnek a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a tenyészállat 

állattartójaként kell szerepelnie, és a tenyészállatot Magyarország területén kell tartania (kivéve 

kiállítás, vásár, verseny). 

3. A tenyészetben tartás legkorábbi első napja a kötelezettség vállalási időszak első napja lehet.  

C. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek esetén: 

1. Támogatás igénybevételére az a támogatást igénylő jogosult, aki vállalja, hogy a 2. számú 

mellékletben felsorolt fajták megőrzéséért, a párosítási terv készítéséért, ismeretterjesztésért és a 

vonal fenntartásért felelős tanácsadói tevékenységet végez vagy végeztet. 

2. A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységnek a tanácsadói tevékenységet ellátó 

természetes vagy jogi személyenként legalább 10 tenyészetre kell havonta kiterjednie. 

3. A támogatást igénybevevő tenyésztőszervezet 25 tenyészetenként alkalmazhat vagy 

szerződtethet újabb tanácsadói tevékenységet ellátó természetes vagy jogi személyeket.  

4. A tanácsadói tevékenység elvégzésének igazolására a tenyésztő szervezetnek hatóságok előtti 

képviseletére jogosult személye jogosult, tárgyhót követő hónap 8. napjáig.  

 

 

 

II. Részletes kötelezettségvállalási előírások tevékenységenként 

 
A. In vitro génmegőrzés esetén: 

 

1. A támogatást igénylő köteles 5 éves előrehaladási tervet készíteni, amelyben éves bontásban 

szerepelteti a támogatandó tevékenységeit. Az előrehaladási terv a kötelezettségvállalási időszak 

második évében, a második kifizetési igénylés benyújtásakor egyszer módosítható, maximum 

40%-os kötelezettségvállalás csökkentéssel. Az előrehaladási terv a támogatási kérelem 

részeként kerül benyújtásra. 

  

2. Szaporítóanyag megőrzése 

 

a) A támogatást igénylő köteles a kötelezettségvállalási időszak alatt évente átlagosan legalább 

50 genetikai mintát begyűjteni, mélyhűtve történő tárolásra előkészíteni, minősíteni és 

laboratóriumi körülmények közötti, mélyhűtéses eljárással megőrizni. 

b) A kötelezettségvállalási időszak alatt 

i. egy szarvasmarha vagy bivaly bikától legfeljebb 250, 

ii. egy sertés kantól legfeljebb 500, 

iii. egy kostól vagy kecske baktól legfeljebb 200, 

iv. egy ló vagy szamár méntől legfeljebb 50,  

v. házityúk esetében fajtánként legfeljebb 1500, 

vi. pulyka esetében fajtánként legfeljebb 300, 

vii. gyöngytyúk esetében legfeljebb 300, 

viii. kacsa és lúd esetében fajtánként legfeljebb 300 

műszalma – baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma – sperma begyűjtése, mélyhűtésre 
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történő előkészítése és megőrzése támogatható. 

c) A b) pontban meghatározott mintaszám feletti minták megőrzésére támogatás nem adható. 

d) Embrió-előállítás csak szarvasmarha faj esetén támogatható. A kötelezettségvállalási időszak 

alatt egy donoranyától legfeljebb 20 embrió begyűjtése, mélyhűtésre történő előkészítése és 

mélyhűtve történő megőrzése támogatható. 

e) A támogatással érintett genetikai minta esetleges, kivételes körülmény fennállása esetén 

történő felhasználásához a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Államkincstár) előzetes 

jóváhagyása szükséges. 

 

3. Genetikai vizsgálatok 

 

A támogatást igénylő köteles a genetikai minta vizsgálatát molekuláris biológiai módszerekkel 

elvégezni.  

 

 

B. Ex situ génmegőrzés esetén: 

 

 

1. A támogatást igénylő, vagy az általa megbízott állattartó köteles a tenyésztőszervezet által kijelölt, 

törzskönyvi nyilvántartásban szereplő tenyészállat ex situ tartási helyen történő tartására vagy 

felnevelésére. 

2. A támogatást igénylő köteles 5 éves előrehaladási tervet készíteni, amelyben éves bontásban 

szerepelteti az ex situ génmegőrzésbe bevonni kívánt tenyészállatok számát. Az előrehaladási 

terv a támogatási kérelem részeként kerül benyújtásra. 

3. A támogatást igénylő a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt köteles betartani az alábbi 

rendeletekben foglalt szabályokat: 

a) 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról, 
b) 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 
c) 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 
d) 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag 

behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól, 
e) a 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai 

fenntartásának rendjéről, 
f) 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 
g) 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 

kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről. 
4. Egy adott tenyészállat után a támogatást igénylő akkor jogosult a támogatásra, ha a 

tenyészállatot legalább az alábbi, 5. pontban foglalt táblázatban meghatározott minimális ideig 

tenyészetében tartja. A tenyészetben tartás támogatható ideje nem haladhatja meg az alábbi, 5. 

pontban meghatározott maximum időszakot. 

5. Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak alatt egy adott tenyészállat tenyészetben tartásának 

minimum és maximum támogatható ideje az alábbiak szerint kerül meghatározásra:   

 

A támogatás tárgya Egy adott tenyészállat tenyészetben 
tartásának minimális és maximális 
támogatható ideje (nap). 

Magyartarka szarvasmarha bika központi felnevelése 180-210 

Magyar szürke szarvasmarha bika központi 180-900 
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A támogatás tárgya Egy adott tenyészállat tenyészetben 
tartásának minimális és maximális 
támogatható ideje (nap). 

felnevelése 

Magyar házi bivaly bika központi felnevelése 180-365 

Magyartarka szarvasmarha bika elhelyezése 
várományos bika telepen vagy mesterséges 
termékenyítő állomáson 

30-1825 

Sertés kan központi felnevelése 180-300 

Kos és kecske bak központi felnevelése 180-550 

Ló és szamár mén felnevelése 180-1095 

Ló és szamár mén tartása mesterséges termékenyítő 
állomáson illetve kancafedeztető állomáson 

180-1825 

 

6. Az 5. pont szerinti tenyészetben tartási kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a 

támogatást igénylő igazolni tudja, hogy a minimális kötelező tenyésztésben tartási időtartam azért 

szakadt meg, mert a tenyészállat ideiglenesen 

a) karanténba került, vagy 

b) mesterséges termékenyítő állomásra került, vagy 

c) állatorvosi vizsgálaton volt, vagy 

d) kiállításon, vásáron, versenyen vett részt. 

7. Amennyiben egy adott tenyészállat tenyésztésben tartásának ideje az 5 éves 

kötelezettségvállalási időszak utolsó napján nem éri el az 5. pontban meghatározott minimális 

tenyészetben tartási időszakot, akkor az adott tenyészállat vonatkozásában a támogatást igénylő 

nem jogosult támogatásra.  

 

 

C. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek esetén: 

 

1. A támogatást igénylő által alkalmazott vagy megbízott tanácsadói tevékenységet ellátó személy a 

tanácsadói tevékenységét 5 éven keresztül, évente legalább 11 hónapig köteles végezni.  

2. A támogatást igénylő által alkalmazott vagy megbízott tanácsadói tevékenységet ellátó személye 

a kötelezettségvállalási időszak alatt változhat. 

3. A támogatást igénylő az alkalmazott vagy megbízott tanácsadói tevékenységet ellátó személy 

munkaköri vagy feladat leírásában részletesen leírja az elvégzendő feladatokat. 

4. A támogatást igénylő a 7. számú mellékletnek megfelelő adattartalmú munkanapló kitöltésére 

kötelezi a tanácsadói tevékenységet ellátó személyt/személyeket, mely munkanaplókat a 

kifizetési igényléshez évente mellékelni kell. Minden megkezdett hónap esetén új munkanapló 

lapot szükséges kitölteni. 

5. A támogatást igénylő köteles a munkanaplót napra készen vezetni és az azt alátámasztó 

elektronikus és papír alapú dokumentumokat a támogatási időszak végéig megőrizni. 

6. A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemhez mellékelni szükséges a tanácsadó 

tevékenységet ellátó személy/ek munkaszerződését/eit vagy megbízási szerződését/eit, 

munkaköri vagy feladat leírását/ait. 

7. Amennyiben a tanácsadói tevékenységet ellátó személye megváltozik, illetve ha a 

munkaszerződésben/ekben vagy megbízási szerződésben/ekben, munkaköri vagy feladat 

leírásban/okban módosítás történt, azokat a következő kifizetési kérelem benyújtása során 
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szükséges jelezni az Államkincstár felé. Az új tevékenységet ellátó személy/személyek adatait, 

illetve a munkaszerződést/eket vagy megbízási szerződést/eket, munkaköri vagy feladat 

leírást/okat a változást követően benyújtott kifizetési igényléshez mellékelni kell. 

 

III. Jogkövetkezmények  

 
1. Amennyiben a kedvezményezett a kötelezettségvállalási időszak alatt adott célterület 

vonatkozásában egynél több alkalommal  

a) nem nyújt be az adott évre kifizetési igénylést, vagy 

b) a benyújtott kifizetési igénylése teljes mértékben elutasításra kerül, akkor 

támogatási jogosultsága adott célterület vonatkozásában megszűnik, és adott célterület 

vonatkozásában a már igénybe vett teljes támogatási összeget köteles visszafizetni. 

 
2. Amennyiben a kedvezményezett nem a 2. számú mellékletben felsorolt fajták vonatkozásában 

végzi el a tevékenységet, úgy adott tevékenység vonatkozásában kifizetésre nem jogosult.  

 
In vitro génmegőrzés esetében 
 

3. Amennyiben a kedvezményezett a felhívás 3.4.1. II/A. 1 pontjában megfogalmazott előrehaladási 

tervben az első évre tervezett kötelezettségét csak részben teljesítette, úgy a teljesített vállalás 

erejéig jogosult a támogatásra, további szankció megállapítása nélkül. 

4. Amennyiben a kedvezményezett a második gazdálkodási évtől teljesíti a felhívás 3.4.1. II/A. 1. 

pontjában meghatározott előrehaladási tervben foglalt, adott gazdálkodási évre meghatározott 

mintaszám legalább 95%-át, úgy az adott gazdálkodási évre vonatkozó teljes támogatás 

kifizetésére jogosult. 

5. Amennyiben a kedvezményezett a második gazdálkodási évtől a felhívás 3.4.1. II/A. 1. pontjában 

meghatározott előrehaladási tervben foglalt, adott gazdálkodási évre meghatározott mintaszám  

a) legalább 80%-át teljesíti, de nem éri el a 95%-át, úgy jelen célterület vonatkozásában az adott 

gazdálkodási évre vonatkozó támogatás 95%-ára jogosult. 

b) legalább 70%-át teljesíti, de nem éri el a 80%-át, úgy jelen célterület vonatkozásában az adott 

gazdálkodási évre vonatkozó támogatás 80%-ára jogosult. 

c) legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el a 70%-át, úgy jelen célterület vonatkozásában az adott 

gazdálkodási évre vonatkozó támogatás 70%-ára jogosult. 

d) legalább 50%-át teljesíti, de nem éri el a 60%-át, úgy jelen célterület vonatkozásában az adott 

gazdálkodási évre vonatkozó támogatás 40%-ára jogosult. 

e) kevesebb, mint 50%-át teljesíti, úgy jelen célterület vonatkozásában az adott gazdálkodási 

évben, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

6. Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a felhívás 3.4.1. II/A. 2.a) pontjában meghatározott 

kötelezettséget, úgy az adott gazdálkodási évre, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult 

támogatásra. 

7. Amennyiben az egy tenyészállattól vagy állománytól vehető maximális mintaszám a 

kötelezettségvállalási időszak egészére vonatkozóan 10%-al túllépi a felhívás 3.4.1. II/A. 2.b) 

pontjában meghatározott maximumot, úgy a kedvezményezett az utolsó gazdálkodási évre, jelen 

célterületre vonatkozó támogatási összeg 50%-ra jogosult. 

8. Amennyiben a felhívás 3.4.1. II/A. 2.d) pontja szerint, az egy donoranyától származó begyűjtött és 

megőrzött embriók száma a kötelezettségvállalási időszak egészére vonatkozóan meghaladja a 

20-at, úgy a kedvezményezett az utolsó gazdálkodási évre, jelen célterületre vonatkozó 

támogatási összeg 50%-ra jogosult. 

9. Amennyiben a kedvezményezett a felhívás 3.4.1. II/A. 3. pontja szerint meghatározott vizsgálatot 

molekuláris biológiai módszerektől eltérően, más módszerrel végzi, úgy az adott gazdálkodási 

évre vonatkozóan, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

10. Amennyiben a felhívás 3.4.1. II/A. pontjában felsorolt tételek a kedvezményezettnek felróható 
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okból károsodnak vagy megsemmisülnek, vagy azokat előzetes jóváhagyás nélkül felhasználja 

vagy értékesíti, úgy a támogatásra jogosult a támogatásból a kötelezettségvállalási időszak 

lejártáig kizárásra kerül, és a jelen célterület vonatkozásában már kifizetett támogatási összeget 

köteles visszafizetni. 

 

Ex situ génmegőrzés esetében 

 

11. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget évente a felhívás 3.4.1. II/B. 1. pontjában 

rögzítetteknek úgy az adott évre, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

12. Amennyiben a kedvezményezett az adott gazdasági évben nem a felhívás 3.4.1. II/B. 1. 

pontjában foglalt, a támogatás alapját képező tenyészállatokat tartja, úgy az adott gazdálkodási 

évre, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

13. Amennyiben a kedvezményezett a felhívás 3.4.1. II/B. 2. pontjában megfogalmazott előrehaladási 

tervben gazdálkodási évente tervezett kötelezettségét csak részben teljesítette, úgy a teljesített 

vállalás erejéig jogosult a támogatásra, további szankció megállapítása nélkül. Amennyiben a 

kedvezményezett a felhívás 3.4.1. II/B. 3. pontjában felsorolt jogszabályokat megsérti, úgy az 

érintett egyedre vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett egyed 

vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget köteles visszafizetni. 

14. Jelen célterület vonatkozásában a felhívás 7. fejezetének 5. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása esetében 

 

15. Amennyiben a kedvezményezett az adott gazdálkodási évben nem teljesíti a felhívás 3.4.1. II/C. 

1. pontjában foglalt kötelezettséget, úgy az adott gazdálkodási évre, jelen célterület 

vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

16. Amennyiben a felhívás 3.4.1. II/C. 3. pontja szerinti munkaköri vagy feladatleírás nem tartalmaz 

információt az elvégzendő feladatokra vonatkozóan, úgy a kedvezményezett az adott 

gazdálkodási évre vonatkozóan, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

17. Amennyiben a felhívás 3.4.1. II/C. 4. és 7. pontja szerinti tevékenység elvégzését igazoló 

dokumentum nem kerül csatolásra az adott évi kifizetési igényléshez, a kedvezményezett az adott 

gazdálkodási évre vonatkozóan, jelen célterület vonatkozásában nem jogosult támogatásra. A 

dokumentumok pótlólagos beküldésére nincs lehetőség. 

18. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt a kedvezményezett a munkanaplóra vonatkozó 

a felhívás 3.4.1. II/C. 4. pontjában foglalt kötelezettségének nem tett leget, úgy jelen célterület 

esetén az adott gazdálkodási évre vonatkozó támogatásra nem jogosult.  

19. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt a 7. számú mellékletnek megfelelő munkanapló 

vezetésének elmaradása, vagy a munkanapló hiánya miatt ismételt szankció kiszabására van 

szükség, úgy a jelen célterület támogatási jogosultsága megszűnik és a jelen célterület 

vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget a kedvezményezett köteles visszafizetni. 

20. Amennyiben a kedvezményezett nem a 7. számú melléklet adattartalmával egyező munkanaplót 

vezet, úgy támogatásra a célterület esetében az adott gazdálkodási év vonatkozásában nem 

jogosult. Az adattartalom pótlására, utólagos kiegészítésére nincs lehetőség. 

21. Amennyiben a tanácsadói tevékenységet nem az arra jogosult igazolja, úgy a kedvezményezett 

adott hónap vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

22. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik a 7. számú mellékletnek megfelelő 

munkanaplóban feltűntetett tevékenységeket alátámasztó elektronikus vagy papír alapú 

dokumentumokkal, vagy azok nem támasztják alá az elvégzett tevékenységet úgy a 

kedvezményezett adott hónap vonatkozásában nem jogosult támogatásra. 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 
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tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni.  

 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt megvalósítása során legalább 4, de legfeljebb 5 mérföldkő tervezhető.  

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

Határidő Előírás 

Az egységes kérelem beadási időszaka A kifizetési igénylés beadása 

A 2017-ben támogatást igénylők esetében az első kifizetési igénylés beadására 2018-ban, a 2018-ban 

támogatási kérelmet beadók esetén 2019-ben van lehetőség. 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése  

A projekt legkorábban 2017. május 1-jén kezdhető meg (2018-as támogatási kérelem benyújtás esetén 

2018. május 1-jén). 



13 
 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 

alpontja tartalmazza. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projektek 2017. május 1. és 2022. április 30. között valósulnak meg (2018-as támogatási kérelem 

benyújtás esetén 2018. május 1. és 2023. április 30. között). A projekt megvalósítási időszak alatt az 5 

éves kötelezettségvállalási időszakot kell érteni, amelynek kifizetései gazdálkodási évente valósíthatóak 

meg. 

A támogatást igénylőnek az utolsó évi kifizetés igénylés benyújtására 2022-ben (2018-as támogatási 

kérelem benyújtás esetén 2023-ban) van lehetősége. 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

A projekt Magyarország egész területén valósulhat meg azzal, hogy ex situ génmegőrzés esetén a 
támogatás alapját képező tenyészállatokat Magyarország területén kell tartani (kivéve kiállítás, vásár, 
verseny). 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

A Vidékfejlesztési Program 11.1.4. fejezete alapján a tervezett kimeneti mutatók a 2014–2020-as 
időszakra 

Az intézkedés neve A mutató elnevezése Érték (euró) 

M10 - Agrár-környezetvédelemi és 
éghajlattal kapcsolatos intézkedések 
(28. cikk) 

A genetikai erőforrások megőrzésére 
fordított közkiadások (10.2.) 

69 686 036,00 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.8. Fenntartási kötelezettség 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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3.9. Biztosítékok köre 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.10. Önerő 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. In vitro génmegőrzés esetén: támogatás igénybevételére a védett őshonos állatfajták genetikai 

fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet szerint történt kijelölés alapján a 

tenyésztési hatóság, valamint kutatási- és felsőfokú oktatási intézmények, mesterséges 

termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, 

tenyésztőszervezetek.  

2. Ex situ génmegőrzés esetén: a tenyésztőszervezetek, valamint azon fajta esetében, ahol központi 

nevelés nem folyik, a tenyésztőszervezetek tagjai is.  

3. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása esetén: 

tenyésztőszervezetek, tenyésztőszervezetek szövetsége. 

4. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

5. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak 

akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről 

szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben. 

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 01-től 2018. július 02-

ig van lehetőség.  

2. Ezen időszak alatt az alábbi szakaszban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

2017. június 01. - július 03. 

2018. május 31. - július 02. 

3. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.   

4. A támogatási kérelem a benyújtását követően a kérelembenyújtásra nyitva álló, az IH által 

közleményben közzétett időpontig szerkeszthető, módosítható. Módosítás benyújtása esetén a 

támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.  
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5. Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtási szakasz alatt 

egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

6. Jelen felhívás keretében egy támogatási kérelemben az egyes célterületekre külön-külön vagy 

együttesen is igényelhető támogatás. 

7. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható 

formában kell csatolni a kérelemhez. 

8. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

9. A támogatási kérelem Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus 

szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének 

időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. Az IH elektronikus 

úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól. 

10. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem 

benyújtás lehetőségének felfüggesztéséről vagy a felhívás lezárásáról. 

11. Ha a támogatásra rendelkezésre álló – fókuszterületenként is meghatározott – 

kötelezettségvállalási keret kimerül – ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is – vagy 

annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 

12. A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait 

az ÁÚF tartalmazza. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás 4.3. fejezetének 1. és 2. pontjában szereplő benyújtási időpont 

irányadó jellegű. Támogatási kérelem benyújtására kizárólag azt követően nyílik lehetőség, hogy a 

Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) 

Kormányhatározat módosítása hatályba lép. 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 
 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 

 

A támogatási kérelmekről az IH vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmek elbírálása a 4.4.2. fejezet 3. 

bekezdés táblázatában meghatározott pontrendszer alapján történik. 

 
Az elbírálás célterületenként történik. 
 
Azt a minimális pontszámot, amelytől e felhívás alapján támogatás adható, az IH közleményben teszi 
közzé. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés 
feltevésére. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre. 
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Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli 
egyeztetésre. 
 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (a támogatási kérelmek 

benyújtásának és elbírálásának módja). 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1.  Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

b. a jelen felhívás 3.4.1. fejezetének I., II. alfejezeteiben leírt jogosultsági kritériumok. 

c. a felhívás 4.1.5. pontja szerinti hozzájárulás 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

Nem releváns. 

 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Értékelési szakmai szempont megnevezése pontszám Értékelés módja 

   

1. Agrárvégzettség  
Oklevél, bizonyítvány másolata 

Felsőfokú végzettség 30  

Középfokú végzettség 20  

   

2. A támogatást igénylő a védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági 
állatfajok/állatfajták/minták közül hányfélét 
tart, illetve hány fajtára terjed ki a tanácsadói 
tevékenysége 

 

ENAR és egyéb állattenyésztési 
adatbázis, és a tenyésztési hatósági 
által vezetett tenyésztőszervezeti- és 

fajtalista 

5-nél több 10  

3-5 között 8  

2 5  

   

3. A támogatást igénylő a támogatásra 
jogosult állományának/mintáinak hány 
százalékát kívánja a támogatásba bevonni 
illetve a tanácsadói tevékenység a védett 
őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 
állatfajták állományainak hány százalékára 
terjed ki 

 

 
 
 

ENAR és egyéb állattenyésztési 
adatbázis, és a tenyésztési hatóság 
által vezetett tenyésztőszervezeti- és 

fajtalista 

75% felett 
20  

50-75%  15 
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Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.  

Az értékelés alapján elérendő minimális pontszám: 20 pont. 

A 4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú agrárvégzettségért járó többletpont természetes 

személyek és gazdasági társaságok esetében vehető figyelembe. Ez utóbbi esetben a többletpont a 

társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti 

felsőfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a felsőfokú agrárvégzettség 

után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője, a családi gazdaság tagja 

vagy alkalmazottja rendelkezik a szakirányú végzettséggel. 

Azon felsőfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben, de az 

azoknak megfeleltethető középfokú végzettség szerepel az 5. számú mellékletben, a középfokú 

agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra. 

Az 5. számú mellékletben meghatározott középfokú agrárvégzettségért járó többletpont, természetes 

személyek és gazdasági társaságok esetében vehető figyelembe. Ez utóbbi esetben a többletpont a 

társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti 

középfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a középfokú 

agrárvégzettségért járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője, a családi 

gazdaság tagja vagy alkalmazottja rendelkezik a szakirányú végzettséggel. Amennyiben az 5. számú 

mellékletben felsorolt végzettségeknek megfeleltethető, de attól eltérő azonosító számú végzettséggel 

rendelkezik a támogatást igénylő, úgy a jelzett mellékletben megadott végzettségéért járó többletpont 

kerül beszámításra. 

Középfokú és felsőfokú agrárvégzettség együttes megléte esetén többletpont kizárólag a felsőfokú 

végzettség után adható. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

4. A támogatást igénylő a VP Agrár-
környezetgazdálkodási kifizetés 
intézkedésben támogatói okirattal 
rendelkezik 

2 

 
Államkincstár adatbázisa 

   

5. A támogatást igénylő a VP Ökológiai 
gazdálkodás intézkedésben támogatói 
okirattal rendelkezik 

2 Államkincstár adatbázisa 

   

6. A támogatást igénylő által tartott 
tenyészállatok, állományok, minták, illetve a 
tanácsadói tevékenység által érintett 
állományok, kis létszámú, ritka, kiemelt 
genetikai értékű vonalak, családok  

 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal által 

jóváhagyott, a 8. számú mellékletnek 
megfelelő Tenyésztőszervezeti 

nyilatkozat alapján 

fokozottan védendő 36 
 

védendő 30 
 

   

Összesen 100 pont 
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5.1. A támogatás formája 

 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás öt éven keresztül évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek 

kiszámításra. 

 

I. Kifizetési igénylés benyújtása 

 
1. Az adott évi támogatás kifizetése két részletben történhet. A támogatás első részlete előzetes 

kifizetésként a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések és a keresztellenőrzések 
lefolytatása után kerülhet kifizetésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
 

2. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik, támogatási kérelmet nyújtott 
be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de 
hatályos támogatói okirattal még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és 
kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két 
esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.  
 

3. A kifizetési igénylésben a minta/fajta/tevékenység azonosításán túl a kérelmezni kívánt 
tenyészállatok; minták esetén az egyedek/állományok azonosító számát valamint a minták 
mennyiségét is fel kell tüntetni. 
 

4. A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén minden kifizetési igényléshez 
mellékelni kell a 7. számú mellékletnek megfelelő munkanaplókat és a tanácsadó tevékenységet 
ellátó személy változásakor a munkaszerződéseket, munkaköri és/vagy feladat leírást. 

 
5. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, 

a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, és a Bizottság 
809/2014/EU végrehajtási rendelete alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő 
megfelelés, illetve a fajtákra vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott 
támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával 
igényelhető.  
 

6. A kifizetési igénylést évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem 
részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően lehet elektronikusan, ügyfélkapun 
keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú. 
 

7. Adott tenyészállat vonatkozásában az első kifizetési igénylés kizárólag akkor nyújtható be, ha a 
3.4.1. II/B. 5. pontja szerinti tenyészetben tartás minimum időszaka lejárt. 

 

II. A támogatás folyósítása 

 
1. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben nem nyújt be kifizetési igénylést (akár a vállalt 

kötelezettség egészére vagy egy részére) a támogatott célterületre, úgy arra az évre vonatkozóan 
az adott célterületre vonatkozóan nem részesül támogatásban, a vállalt kötelezettségei azonban 
adott évben is fennállnak. 
Fenti esetben az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek 
betartását. 

 
2. In vitro génmegőrzés esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési igénylésben 

szereplő  
a) az előző gazdálkodási évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM 

rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban meglévő, 
b) az Államkincstár által leigazolt, jóváhagyott, 
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c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő egyedek mintái képezik. 
 
 

3. Ex situ génmegőrzés esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési igénylésben 
szereplő 
a) az előző gazdálkodási évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM 

rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban meglévő, 
b) az Államkincstár által leigazolt, jóváhagyott, 
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő tenyészállatok képezik. 
 

 
4. A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a támogatás folyósításának 

alapját az adott évi kifizetési igénylésben szereplő, az Államkincstár által leigazolt és jóváhagyott 
tanácsadói tevékenységgel érintett hónapok száma képezi. 
 

5. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés 
benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül 
meghatározásra. 
 

A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő 

ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 

 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

 

In vitro génmegőrzés támogatása 

A támogatás tárgya A támogatás mértéke  

Szarvasmarha genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése 

18 eurónak megfelelő 
forintösszeg/műszalma 

Szarvasmarha embrió mélyhűtve történő megőrzése 360 eurónak megfelelő forintösszeg/embrió 

Sertés genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése 

2 eurónak megfelelő forintösszeg/műszalma 

Juh és kecske genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése 

11 eurónak megfelelő 
forintösszeg/műszalma 

Lófélék genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése 

36 eurónak megfelelő 
forintösszeg/műszalma 

Baromfifélék genetikai anyagának mélyhűtve történő 
megőrzése 

7 eurónak megfelelő forintösszeg/ampulla 
vagy műszalma 

Genetikai vizsgálat  36 eurónak megfelelő forintösszeg/állat 
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Ex situ génmegőrzés támogatása 

A támogatás tárgya Egy adott tenyészállat 
tenyészetben tartásának 
minimális és maximális 
támogatható ideje. (nap)  

A támogatás mértéke 

Magyartarka szarvasmarha bika 
központi felnevelése 

180-210 10,48 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Magyar szürke szarvasmarha 
bika központi felnevelése 

180-900 2,5 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Magyar házi bivaly bika központi 
felnevelése 

180-365 3 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Magyartarka szarvasmarha bika 
elhelyezése várományos bika 
telepen vagy mesterséges 
termékenyítő állomáson 

30-1825 7 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Sertés kan központi felnevelése 180-300 1,44 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Kos és kecske bak központi 
felnevelése 

180-550 1,7 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Ló és szamár mén felnevelése 180-1095 2,9 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

Ló és szamár mén tartása 
mesterséges termékenyítő 
állomáson illetve kancafedeztető 
állomáson 

180-1825 5,6 eurónak megfelelő forintösszeg 
/állat/nap 

 

Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 

A támogatás tárgya A támogatás mértéke 

Tanácsadói tevékenység 833 eurónak megfelelő forintösszeg 
/hó/tanácsadás* 

* Tanácsadás alatt az egy tanácsadói tevékenységet ellátó személy által rendszeresen végzett, munkaszerződésben 

meghatározott tevékenységet értjük. 

 

5.4. Előleg igénylése 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. Képzettséget igazoló dokumentum másolata, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló 

dokumentuma kerül benyújtásra, abban az esetben az alkalmazott munkaszerződése is. 

2. In vitro génmegőrzés esetében az érintett fajok/fajták listájáról a tenyésztő szervezet 6. számú 

melléklet szerinti igazolása. 

3. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadó tevékenység esetében munkaszerződés, megbízási 

szerződés, munkaköri vagy feladat leírás. 

4. A tenyésztőszervezet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatát a genetikai érték besorolásáról. 

5. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv esetén a 

felhívás 4.1.5. pontja szerinti hozzájárulást igazoló dokumentumot. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni!  

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

1. A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a kifizetési igényléshez 

mellékelni kell a 7. számú mellékletnek megfelelő munkanaplókat és a tanácsadó tevékenységet 

ellátó személy változásakor munkaszerződéseket, a munkaköri és/vagy feladat leírást. 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

1. Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a 

támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy 

része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

2. Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben 

felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé 

a www.szechenyi2020.hu oldalon. 

3. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a támogatási kérelem, valamint a 

kifizetési igénylés benyújtására szolgáló felület úgy kerül kialakításra, hogy hiányos kérelem 

végleges mentésére nincs lehetőség. A rendszer hibaüzenetben fogja jelezni, ha hiányzik 

valamilyen kötelező adat, csatolmány. 

4. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 

a) A támogatói okirat kézhezvételét követően, az utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig a 

támogatást igénylő az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen 

kérelmezheti a vállalt teljes kötelezettségeinek átadását, az átruházást követő 30 napon belül. 

b) Ex situ génmegőrzés esetén az átruházás időpontja az ENAR-ban vagy az Országos 

Állattenyésztési Adatbázisban megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás 

időpontja. In vitro génmegőrzés és genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység 

esetén az átruházás időpontja a felek között kötött szerződésben meghatározott dátum. 

c) A kötelezettség átvállalása és átadása a kötelezettségvállalási időszak hátralévő időtartamára 

vonatkozik. 

d) A támogatást igénylő a támogatás keretében vállalt teljes kötelezettségét kizárólag a 

támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadás és jogutódlás 

esetén a jogosultsági feltételek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem 

kerül sor. 

e) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a kötelezettség átvevőjének a támogatási 

kérelemben vállalt tevékenység vagy létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a 

támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeknek, és a támogatott tevékenységekre 

vonatkozó részletes előírásoknak. 

f) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatói okiratban jóváhagyottaktól. 

g) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtását követően az átvevő jogosult 

benyújtani a kifizetési igénylést, a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben jóváhagyott 

vállalások alapján. Ha a kötelezettség átruházása tárgyában született döntés jogerőre 

emelkedése ezen időpontig nem történik meg, a kifizetési igénylést a kötelezettség átadásáról 

szóló kérelemben megjelölt vállalások alapján kell benyújtani. 

h) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az IH és 

az átruházó között a támogatói okirat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az 

átvevőre száll át. 

i) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges 
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valamennyi dokumentum mindkét fél által aláírt másolati példányát. 

j) Adott támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt vagy csak mint 

kötelezettségátadó vagy csak mint átvevő szerepelhet. 

k) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtását követő 60 napon belül a 

kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a 

kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza. 

l) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemhez kötelezően csatolandó az átruházás tényét 

igazoló szerződés másolati példánya. A csatolmány vonatkozásában hiánypótlásra nincs 

lehetőség, a benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő hatályú. 

 

5. Ellenőrzés 

a) A jogosultsági feltételek, a kötelezettségvállalási előírások, valamint a tenyésztési programok 

előírásainak fajtánkénti teljesítését az Államkincstár évente ellenőrzi. Az Államkincstár az 

ellenőrzésbe külön megállapodás alapján a tenyésztési hatóságot bevonhatja. 

b) Az ellenőrzés a támogatási kérelemre, a kifizetési igénylésre, a kötelezettségátadásra 

vonatkozó kérelemre, a vis maior kérelemre vonatkozóan 

i. adminisztratív ellenőrzést, és 

ii. helyszíni ellenőrzést 

foglal magában. 

c) Ex situ génmegőrzés esetén az adminisztratív ellenőrzések során kizárólag azok a 

kérelemben feltüntetett – az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő 

nyilvántartásban szereplő – tenyészállatok vehetők figyelembe, amelyek megfelelnek az 

alábbi rendeletekben foglalt szabályoknak: 

i. 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról, 

ii. 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 

iii. 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 

iv. 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 

v. 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 

kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről. 

d) In vitro génmegőrzés esetén a kifizetési igénylésben szereplő tételek/minták, valamint a 

dokumentáció 100 %-ban helyszíni ellenőrzésre kerül. 

e) A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a munkanapló, (7. számú 

melléklet) és munkaszerződés, megbízási szerződés, munkaköri vagy feladat leírás, továbbá 

a munkanaplóban feltűntetett tevékenységeket alátámasztó elektronikus és papír alapú 

dokumentáció. 

f) A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás 

feltételeinek teljes körű ellenőrzését az adott gazdálkodási évre és a kötelezettségvállalási 

időszak korábbi éveire vonatkozóan. 

g) Ex situ génmegőrzés esetén a támogatás alapjául szolgáló tenyészállatok/állományok 

létszámának meghatározásánál, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós 

állatlétszámból adódó eltérések esetén alkalmazni kell a vidékfejlesztési támogatási 

intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés 

végrehajtása tekintetében az 1305/2013/EU rendelet végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet 42. 

cikkében foglaltakat, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 

integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására 

vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a 

kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő 

kiegészítéséről szóló 640/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló bizottsági 
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rendelet 30-36. cikkét. 

6. Vis maior 

a) Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat külön rendeletek 

állapítják meg. 

b) A vis maior kérelem benyújtása elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik. 

c) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) vonatkozó szabályokon túl az Államkincstár vis 

maiorként ismeri el a következő eseteket: 

i. az állategészségügyi okból meghiúsult mintabegyűjtés, vagy 

ii. a fantomra való szoktatás sikertelensége miatt meghiúsult mintabegyűjtés, vagy ha 

iii. a sperma vagy az embrió a konzerváció során nem felel meg a felhasználhatóságra 

vonatkozó előírásoknak, vagy 

iv. a genetikai okból történő tenyészselejtezés. 

d) Vis maior esemény fennállása miatt meghiúsult mintabegyűjtés, sérült/letárolásra 

alkalmatlanná vált/megsemmisült minták és elpusztult vagy selejtezett egyedek esetében az 

érintett tételekre a teljesítési kötelezettség megszűnik. 

e) A c. pont i, ii. és iv. pontja szerinti támogatás esetében a támogatásra jogosult részére a vis 

maior esemény következtében be nem tárolt vagy sérült/letárolásra alkalmatlanná 

vált/megsemmisült mintákra, elpusztult vagy selejtezett tenyészállatokra az adott 

gazdálkodási évben a tartási időszakot igazoló bizonylatok alapján, a teljesített napokra járó 

támogatás összege kifizetésre kerül, amennyiben a vis maior esemény bejelentését az 

Államkincstár elfogadja. 

f) A c. pont szerinti esetekben az Államkincstár a sérült/letárolásra alkalmatlanná 

vált/megsemmisült mintákat és elpusztult vagy selejtezett tenyészállatokat kizárja a 

támogatott minták és tenyészállatok közül, azonban a támogatásra jogosultat a mintákra és 

tenyészállatokra már igénybe vett támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezettség 

nem terheli. 

g) A vis maior esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumot a bejelentéshez kötelező csatolni. 

 

 

A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó 

kérelmét benyújtotta az Államkincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott 

jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.  

 

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának 

lehetőségéről az Államkincstár tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem 

benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az 

Államkincstár útján kerül megküldésre.  

 

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet, 

azaz az Államkincstár bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az 

elhunyt támogatás igénylő és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében 

örökrészük arányában örökösei (továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági 

ellenőrzés és tartalmi értékelés lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül 

sor.  

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági 

ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható 

lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív támogatói döntéshez szükséges 

ponthatárt. 
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Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő 

halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem 

kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.  

 

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat kézhezvételét megelőzően, úgy függő 

jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban 

megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben 

az örökös az Államkincstár felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási 

jogviszony nem jön létre.  

 

Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy 

dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható.  

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt 

házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás 

igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges 

eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős 

hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

3.1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

3.2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. számú szakmai melléklet: Fogalomtár 

2. számú szakmai melléklet: A támogatható védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

köre 

3. számú szakmai melléklet: Jogszabályok gyűjteménye 

4. számú szakmai melléklet: A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható felsőfokú 

agrárvégzettségek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) 

Kormányrendelet alapján 

5. számú szakmai melléklet: A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható középfokú 

agrárvégzettségek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) 

Kormányrendelet alapján 

6. számú szakmai melléklet: Tenyésztőszervezeti igazolás in vitro génmegőrzés esetén 

7. számú szakmai melléklet: Munkanapló sablon a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói 

tevékenységek végrehajtásához 

8. számú melléklet: Tenyésztőszervezeti nyilatkozat genetikai érték meghatározásáról 

 


