A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
82/2011. (V. 26.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímek tárgyi eszköz
cseréjére irányuló kérelmeinek bejelentésére vonatkozó szabályairól
I. Előzmények
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 23.§ (1) c) pontja értelmében a tárgyi eszköz jótállás alapján történő
csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az
MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés
alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető. A
közlemény kihirdetése után jelen közlemény alapján benyújtott tárgyi eszköz cseréje iránti
bejelentések esetén csak az fogadható el, amelyet formanyomtatványon jelentettek be.
II. Tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmek elfogadásának feltételei
Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya jótállás alapján történő
csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH
által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául
szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető:
o azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi
eszközre, és
o gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a cserére
irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott
jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a támogatási
határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerűségi mutatója
azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi
mutatója.
A formanyomtatványon történő előzetes bejelentés (a csere iránti szándék bejelentése) alapján
az MVH megvizsgálja a tervezett tárgyi eszköz cseréjének elfogadhatóságát és ennek
eredményéről döntésben értesíti az ügyfelet. Amennyiben az MVH az előzetes bejelentés
alapján hozzájárul a cseréhez, azt követően az ügyfélnek formanyomtatványon történő
utólagos bejelentés (a már megvalósított tárgyi eszköz csere bejelentése) keretében a csere
magvalósulását is be kell jelentenie a megvalósulást követő 15 napon belül.
A tárgyi eszköz cseréjének bejelentésére kizárólag utólagos bejelentés alapján is lehetőség
van. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy utólagos bejelentés esetén, amennyiben a már
megvalósított tárgyi eszköz cseréjét annak nem megfelelősége miatt az MVH elutasítja, a
cserével érintett tárgyi eszközre már korábban kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett
támogatásnak minősül, amely kamattal növelten visszakövetelése kerül!
Tárgyi eszköz cseréje kizárólag a jogszabályban nevesített esetekben (jótállás alapján történő
csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás) kezdeményezhető,
minden egyéb okból indított csere iránti kérelem nem fogadható el.

A tárgyi eszköz cseréjének lehetőségét a jogszabály arra az esetre biztosítja, amennyiben az
érintett eszközre vonatkozó üzemeltetési kötelezettség betartása – a jogszabályban nevesített
eset valamelyikének bekövetkeztével – lehetetlenné válik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
tárgyi eszköz cseréjével a cserélni kívánt tárgyi eszköz kiváltása történik egy olyan
csereeszközzel, amely funkciója és teljesítménye révén képes helyettesíteni mindazon
tevékenységeket és képes mindazon feladatok ellátására, amelyre a cserélni kívánt eszköz
képes volt. A csereeszköz kiválasztása során ezért figyelemmel kell lenni a fentiek
teljesülésére, különösen a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény (Ket.) 55.§ (10) bekezdésében foglaltakkal való összefüggés tekintetében.
Amennyiben a fent leírtak teljesülése a kérelem alapján nem igazolható, a csere iránti kérelem
nem fogadható el.
A kérelemmel együtt a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumo(ka)t is be kell
nyújtani, annak hiánya esetén a csere iránti kérelem nem fogadható el.
A csereeszköz beszerzéséről kiállított kiadásigazoló bizonylatnak (számla) meg kell felelnie a
Vhr. 19.§ (6) bekezdésében foglaltaknak.
A kérelemmel együtt a tárgyi eszköz cseréjével beszerzésre került új tárgyi eszköz
beszerzéséről kiállított kiadásigazoló bizonylat (számla) eredeti példányának az ügyfél által
hitelesített egyszerű másolatát is be kell nyújtani. A hitelesítéshez a másolati példányra rá kell
vezetni, hogy „Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.”, a rájegyzést pedig
dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni.
Tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelem nem fogadható el, amennyiben:
o eltérő rendeltetésű, alacsonyabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre
vonatkozik;
o gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre vonatkozik, mely nem
szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, és
nem tartozik bele az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített
gépcsoportba;
o a támogatási határozatban szereplő géptől eltérő gépváltozatra vonatkozik;
o az ügyfél az eszközcserét nem a jogszabályban nevesített esetek valamelyikének
(jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné,
használhatatlanná válás) okán kezdeményezte;
o a benyújtott igazoló és egyéb dokumentumok nem támasztják alá az eszközcsere
iránti kérelem megalapozottságát;
o a D0095-01 Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány nincs aláírva,
nem az arra jogosult személy írta alá, vagy szervezet esetén nem cégszerű aláírás
szerepel rajta;
o a D0095-01 Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatványt nem postai
úton, vagy nem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakhely/székhely
szerint illetékes megyei kirendeltségéhez nyújtották be.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy tárgyi eszközt csak egy tárgyi eszközre lehet cserélni;
nincs arra lehetőség, hogy a már elszámolt, különböző azonosítójú tárgyi eszközök (több
kiadási tétel) helyett „összevonva” egy tárgyi eszközre történő cserét kérjen a kérelmében,
illetve arra, hogy a már elszámolt egy tárgyi eszköz helyett több tárgyi eszközre történő cserét
kérjen még akkor sem, ha egyébként megfelel a tárgyi eszköz csere fentiekben részletezett
feltételeknek!
III. Tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelem benyújtása
A tárgyi eszköz cseréje iránti kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon
postai úton kell benyújtani.
A benyújtás helye: a tárgyi eszköz csere iránti kérelemmel érintett jogcímhez kapcsolódó
kifizetési kérelem benyújtási helye szerinti MVH kirendeltség.
A tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmet és a csatolt mellékleteket - amennyiben arra
lehetőség van - szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy
lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését,
összekapcsolását.
(Az MVH megyei és regionális kirendeltségek elérhetőségének listája megtalálható a
www.mvh.gov.hu weblapon „Az MVH-ról/Elérhetőségek” menüpont alatt.)
IV. Közlemény kapcsolódó mellékletei
A Tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelem formanyomtatványa letölthető a
www.mvh.gov.hu honlapról, illetve beszerezhető az MVH megyei kirendeltségek
ügyfélszolgálatain.
Tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelemre vonatkozó formanyomtatvány és kapcsolódó
dokumentuma:
D0095-01 Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről (lásd 1. számú melléklet);
Kitöltési útmutató a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez (lásd 2. számú
melléklet).
Kérjük, hogy a formanyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a tárgyi eszköz
cseréjére vonatkozó, a kitöltést segítő Kitöltési útmutatót!
V. Kapcsolódó jogszabályok
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet

VI. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímek
tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmeinek bejelentésére vonatkozó szabályairól szóló
korábbi 99/2008. (VIII.29.) számú MVH Közlemény hatályát veszti.
További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve
tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2011. május 26.
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