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117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló, 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Tv.) 81. §-a (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendelem el: 

 

A támogatás célja 
1. § A támogatás célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag- és szaporítóanyag- 

előállítás, valamint a növényi fajta fenntartás növényegészségügyi biztonságának növelése. 

 

A támogatás jellege 
2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 

termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 

támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. 

december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 10. cikke szerinti támogatásnak minősül. 

(2) Az e rendeletben megállapított mértékben és feltételek szerint vissza nem térítendő 

támogatás vehető igénybe 

a) a szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag-

előállításra, valamint - az erdészeti csemetekertek kivételével - fajta fenntartásra igénybe vett 

területek után a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletének 1-10. pontja, 

b) a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 64/2004. (IV. 

27.) FVM rendelet 7. és 8. számú melléklete, 

c) a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklete 

alapján meghatározott növényegészségügyi vizsgálatokhoz [a továbbiakban a)-c) pontok 

együtt: támogatott növényegészségügyi szolgáltatás]. 

 

A támogatási jogosultság 
3. § (1) Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes 

személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely 

a) megfelel a Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 

támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet 

I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott 

meghatározásnak; 

b) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 

ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy 

esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, 

bb) nincs lejárt köztartozása, 

bc) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal 

megállapított köztartozása. 

(2) A támogatott szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy az elvégzett vizsgálat a 

növényegészségügyi alkalmasságot igazolja. 

(3) Támogatásra a hatósági növényegészségügyi vizsgálatot elvégző megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Központja (a továbbiakban: Központ; Központ és Hivatal a továbbiakban együtt: 

szolgáltató) jogosult. 
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A támogatás forrása és mértéke 
4. § (1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a 

továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 

előirányzat-felhasználási keretszámla, száma: 10032000-01220191-51200002. 

(2) Az éves támogatási keret legfeljebb 150 millió Ft. 

(3) A támogatás mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. 

(XI. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete I. fejezetének 1-7. pontjában és a III. fejezetében 

meghatározott vizsgálatok szolgáltatási díjának 80 százaléka. 

(4) A szolgáltató a támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő részére az 

elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza a növényegészségügyi 

szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatás 

tartalmát. 

(5) Támogatás csak a rendelet hatálybalépését követően kiállított számlák alapján igényelhető. 

 

Támogatott szolgáltatás igénybevételi kérelem 
5. § (1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti, a támogatott szolgáltatásban való 

részvételre irányuló kérelmet a kérelmező lakóhelye/székhelye szerint területileg illetékes 

Hivatalhoz kell benyújtani a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. mellékletében meghatározott bejelentési 

időpontokig. A 2007. évre vonatkozó kérelmek valamennyi vizsgálat esetében 2007. október 

31-ig nyújthatók be. 

(2) Amennyiben a Hivatal az 1. számú melléklet szerinti kérelmet elfogadja, úgy a termelőnek 

a vizsgálati díjról kiállított számla összegét a támogatás mértékével csökkentetten kell 

megfizetnie. 

(3) A támogatási keret kimerülése esetén a szolgáltatást igénybe vevő köteles a számla teljes 

összegét a szolgáltatást végzőnek kifizetni. 

 

Kifizetési kérelem 
6. § (1) A kiállított számlákról a Hivatal nyilvántartást vezet, és havi rendszerességgel 

összesítést készít, amelyet a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig a Központnak 

megküld. Az összesítéshez a kiállított számlák másolatait is csatolni kell. 

(2) A Hivatal adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított összegéről (a 

továbbiakban: költségek) a Központ országos összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) 

készít a 2. számú melléklet szerinti formában, és igazolja a Hivatal költségeit. 

(3) A Központ a kifizetési kérelmet havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig 

megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Központi 

Hivatala részére. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a kiállított számlák másolatait. 

(4) A benyújtott kifizetési kérelem teljességének ellenőrzését követően az MVH a 

támogatásról - a 4. § (2) bekezdésében rögzített mértékig - döntést hoz. A döntés jogerőre 

emelkedését követően az MVH intézkedik a minisztérium költségvetési elszámolásokért 

felelős szervezeti egysége felé a kifizetésekhez szükséges támogatás rendelkezésre 

bocsátásáról. A kifizetést az MVH a 4. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-

felhasználási keretszámla terhére a 10032000-00287560-00000017 Agrártámogatások 

lebonyolítási számláról a forrás rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül teljesíti. 

(5) A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról az MVH 

rendelkezésére bocsátott források felhasználásról, a költségvetési szervekre vonatkozó 

jogszabályokban előírt módon, az MVH a tárgyhónapot követő hónap 8-áig, analitikus 

nyilvántartása alapján, főkönyvi könyvelési feladást készít a minisztérium költségvetési 

elszámolásokért felelős szervezeti egysége számára. 
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Tájékoztatás 
7. § (1) Az adott támogatási célra kifizetett összegről az MVH Központi Hivatala havonta 

tájékoztatást küld a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek, aki a forrás kimerülése 

esetén a Tv. 78. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozóan az 1857/2006/EK rendelet 20. cikk 

(2) bekezdése szerinti nyilvántartást az MVH Központi Hivatala vezeti, és a nyilvántartás 

alapján - kérelemre - a Bizottság részére megadja a kért információkat. 

 

Ellenőrzés, jogkövetkezmények 
8. § (1) Utólagos ellenőrzés végzésére a Hivatal, valamint a Központ jogosult. 

(2) Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó 

támogatást jogosulatlanul vették igénybe, arról az ellenőrzést végző határozatot hoz, amelyről 

értesíti az MVH Központi Hivatalát is. 

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az MVH 10032000-00287560-00000031 számú, 

Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára kell megfizetni. 

 

Záró rendelkezések 
9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

10. § E rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával 

foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő 

alkalmazásáról és a 70/200l/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 

1857/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz. 

11. § A növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM 

rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

"(5) Amennyiben a díjfizetésre kötelezett személy külön jogszabályban foglaltak szerint 

támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult, akkor a támogatás mértékével csökkentett 

összegű díjat kell megfizetnie." 

 


