Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 44/2014. (VII. 31.)
közleménye a bemutató üzemi támogatási jogcím keretében elszámolható kiadásokról
szóló 188/2013. (VIII.16.) számú közlemény módosításáról
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 188/2013. (VIII. 16.)
számú közleménye hatályát veszti, és helyette az alábbi közlemény lép hatályba, amely a
bemutató üzemi jogcím keretében benyújtott valamennyi támogatási kérelemre –
visszamenőleges hatállyal is – alkalmazandó.
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató üzemi tájékoztató programokkal
való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII.
29.) VM rendelet 6. § (4) bekezdésében szereplő elszámolható kiadásokhoz kapcsolódóan az
alábbi kiegészítő tájékoztatást adja az érintettek részére.
A bemutató üzemi program megvalósításának módjától függően, az elszámolható kiadások
felmerülése különböző módon igazolható.
1. Amennyiben a Bemutató Üzem a bemutató üzemi programjának előkészítésével
illetve lebonyolításával szaktanácsadót bíz meg, akkor a szolgáltatást végző
szaktanácsadót legalább 2 árajánlat alapján kell kiválasztani. A Bemutató Üzem ebben az
esetben megbízási vagy vállalkozási szerződést köt a szaktanácsadóval, amelyben tételesen
rögzítésre kerülnek a szaktanácsadó által elvégzendő feladatok és azok díjazása, amelynek
összhangban kell lenni a Bemutató Üzem – Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet által – jóváhagyott projekttervében meghatározott tevékenységekkel
és költségkalkulációval. A támogatás kifizetéséhez benyújtandó elszámolás alapja a
szaktanácsadó által kibocsátott számla, és az ahhoz kapcsolódó tételes teljesítésigazolás,
amely lefedi a bemutató üzemi program során felmerült költségeket.
Szaktanácsadó bevonása a tevékenység végzésébe megvalósulhat munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt tartalmazó megbízási szerződés alapján is, ebben az esetben az elszámolás
alapja a bérjegyzék, továbbá a megállapított, bevallott közterhek megfizetésének igazoló
dokumentuma (bankszámlakivonat, amely tartalmazza a közterhek utalását).
2. Egyéb esetben, a bemutató üzemi program megvalósításához felhasznált anyagok és
szolgáltatások költségét, eszközök és termek (helyiségek) bérletét tételesen számlákkal
igazoltan kell elszámolni. A bérleti díj elszámolásához a bérleti szerződés megkötését
megelőző legalább két árajánlat, valamint a bérleti szerződés csatolása szükséges. A Bemutató
Üzem által a bemutató üzemi program keretében végzett gépi munka az üzemi önköltséggel
számolható el, amelynek szükséges előfeltétele, hogy a Bemutató Üzem rendelkezzen
önköltség-számítási szabályzattal. A Bemutató Üzem szokásos munkarendje szerint a
bemutató napján, a bemutató üzemi program ideje alatt üzemszerűen végzett gépi munka
költsége nem számolható el. A bemutató-üzemi program szervezéséhez kapcsolódó
telefonköltség igazolása az adott időszakra vonatkozó számlával, és tételes híváslistával
történik. A program szervezését végző személyek gépkocsi használat elszámolásához
szükséges bizonylatok a kiküldetési rendelvény, az útnyilvántartás és a külön jogszabályban
meghatározott költségelszámolás. A Bemutató Üzem dolgozóinak a bemutató üzemi program
előkészítésében és megvalósításában végzett munkájára vonatkozóan abban az esetben
számolható el bérköltség, ha ez a feladat szerepel a munkaköri leírásukban, és a havi
bérelszámolásukhoz csatolt nyilvántartásból beazonosítható a bemutató üzemi programban
való munkavégzés időtartama, és bérköltsége. A Bemutató Üzem a bemutató üzemi
programmal kapcsolatban felmerült kiadásokról elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A

kóstoltatás céljára előállított saját élelmiszerek költségének elszámolásakor az önköltségszámítási szabályzat alapján megállapított költség és a bemutató üzem programján felhasznált,
ingyenesen juttatott saját termelésű élelmiszerek, mint egyes meghatározott juttatások (a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdés) után fizetendő
közteher együtt számolható el, amennyiben annak megfizetése is igazoltan bekövetkezett.
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