TÁJÉKOZTATÁS
Támogatott növény-egészségügyi vizsgálatokban való részvétellel kapcsolatban
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya a következőkről tájékoztatja ügyfeleit:
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007 (X. 10.) FVM
rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ott
meghatározott mértékben és feltételekkel:
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 [a
továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 9. számú mellékletének 1-10. pontja,
b) a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM
rendelet 7. és 8. 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].
Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely)
a) megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és
középvállalkozás meghatározásának, vagy fajtanemesítési, szaporító alapanyag előállítási és fenntartási,
illetve ehhez kapcsolódó közhasznú kutatási tevékenységet végez,
b) a támogatási kérelem benyújtásakor
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,
c) nem minősül a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (14) bekezdésében meghatározott nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak, és
d) nem címzettje valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozatnak, amely a
támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
és a fentiekről a támogatási kérelmében nyilatkozik.
A támogatott szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy az elvégzett vizsgálat a
növényegészségügyi alkalmasságot igazolja.
Támogatásra a hatósági növényegészségügyi vizsgálatot elvégző növény- és talajvédelmi hatáskörben
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a
továbbiakban: NÉBIH) jogosult.

Tájékoztatom továbbá, hogy a támogatott szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelmet a járási
hivatalhoz kell benyújtania a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési
időszakban.
Amennyiben a járási hivatal a kérelmet elfogadja, úgy a termelőnek a vizsgálati díjról, illetve költségről
kiállított számla összegét - az általános forgalmi adó összegének kivételével - nem kell megfizetnie. Az
általános forgalmi adó összegének megfizetése a termelőt terheli.
Tájékoztatom, hogy az eljáró járási hivatal illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység végzésének helye
határozza meg.
A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Tájékoztatás mellékleteként a honlapon megtalálható.
További információért forduljanak Osztályunkhoz a 06-1/236-4160 telefonszámon.

