Az EMVA Irányító Hatóság közleménye
a projekt tárgyának cseréjéről

Az EMVA Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) az alábbiakban tájékoztatja a Vidékfejlesztési
Program (a továbbiakban: VP) keretében projekt üzemeltetési/fenntartási kötelezettséggel érintett
kedvezményezetteket a projekt tárgyának cseréjét (a továbbiakban: tárgyi eszköz csere) érintő
előírásokról.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm.
rendelet)
5.
mellékletének
(NEMZETI
SZABÁLYOZÁS
AZ
ELSZÁMOLHATÓ
KÖLTSÉGEKRŐL) 3.3.12.3. pontjában foglaltak alapján a kedvezményezett az üzemeltetési
(fenntartási) kötelezettség ideje alatt használatból kivont tárgyi eszközt azonos rendeltetésű,
azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel saját forrás felhasználásával az
irányító hatóságnak történő bejelentéssel lecserélheti.
Továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének (EGYSÉGES MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV)
280.2. pontjának b) alpontja értelmében nem jelenti a fenntartási kötelezettség megsértését a
technológiai változás vagy modernizáció miatti csere, fejlesztés.
A fenntartási kötelezettséggel érintett, infrastrukturális, illetve termelő beruházásokra irányuló
pályázati felhívások előírása szerint a fenntartási kötelezettség időtartama alatt jótállás alapján
történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt
tárgya a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján
közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló
dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélendő, a pótlás a fenntartási, illetve
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező. Kivételt jelent ez alól a VP6-16.9.1-17 Szolidáris
gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság c. felhívás, amely azt az egyedi előírást
tartalmazza, hogy a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentés alapján
történt engedélyezést követően történhet meg saját forrásból a csere, tehát a kedvezményezettnek
az előzetes bejelentést követően a csere megvalósításával meg kell várnia az IH előzetes
jóváhagyását.
Amennyiben a projekt tárgya vis maior esemény következtében válik működésképtelenné, illetve
használhatatlanná, akkor a kedvezményezettnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott
intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (együttesen: vis maior
rendeletek) által előírt vis maior bejelentést kell tenniük a Kincstár honlapján elérhető, a vis maior
esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló közleményben foglaltak szerint.
A vis maior bejelentés elbírálása a vis maior rendeletekben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 87. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően történik és a vis maior esetek
bekövetkezésekor az irányító hatóság egyedileg mérlegeli a negatív irányú változások hatását a
projektre és dönt a módosítási igény jóváhagyásáról.
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Tekintve, hogy a szabályozás értelmében a tárgyi eszköz csere az erre vonatkozó előzetes
bejelentést követően valósítható meg, a cserére irányuló szándékról ki kell tölteni a Kincstár által
közzétett formanyomtatványt és aláírást, szkennelést követően kell becsatolni és benyújtani az alábbi
elektronikus felületen az alkalmazás megnyitását követően:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
Az ügyfélkapus bejelentkezést követően az Általános ügyintézés menüpontban a Támogatáshoz
kapcsolódó iratok elektronikus beküldése lehetőséget kiválasztva, majd az Új beadvány gombra
kattintva és ezt követően az érintett felhívást (ld. Jogcím) kiválasztva tudja a kedvezményezett a
felületen a Bejelentés a projekt tárgyának cseréjéről c. kitöltött, aláírt nyomtatvány és a szükséges
kapcsolódó dokumentum(ok) becsatolását elvégezni. A Jogcím, Hivatkozott vonalkód (az érintett
támogatási kérelem vagy támogatói okirat iratazonosítója) és Tárgy mezők kitöltése kötelező a
bejelentő számára. A Tárgy mezőben az Egyéb kérelem megjelölés a legördülő menüből választható
ki.
A formanyomtatvány és a kapcsolódó kitöltési útmutató
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek linken érhető el.
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Az eszközcsere megvalósulását követően a kedvezményezett köteles bejelenteni azt a Kincstárnak
– a változás bejelentésre szolgáló felületen – az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
Az ügyfélkapus bejelentkezést követően a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Általános ügyek
menüpontban a Változás bejelentést kiválasztva, majd az Új kérelem gombra kattintva lehet a
bejelentést megtenni megadva a cserével érintett Támogatói okirat iratazonosítóját, és ezt követően a
változás jellegeként a legördülő menüből A fenntartási kötelezettséget érintő változást kiválasztva
tudja a kedvezményezett a Változás szöveges leírása mezőben leírni, hogy mikor és hogyan történt
meg a tárgyi eszköz csere és megadni a csereeszköz adatait. E felületen kell elvégezni a beadást
megelőzően a csatolandó dokumentum(ok) (például: számla, kifizetést igazoló bizonylat, szállítólevél,
üzembe helyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb.) feltöltését is.
Amennyiben a kedvezményezett az előzetes bejelentést elmulasztotta, akkor a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel, azt legkésőbb a csere megvalósulását
követő 8 napon belül köteles megtenni.
A felület Változás bejelentés információk adatblokkjában a kedvezményezettnek először fel kell
tüntetnie a „Tárgyi eszköz csere megvalósulásának bejelentése” megjelölést, majd felcsatolni a
kitöltött, aláírt, szkennelt formanyomtatványt.
A kedvezményezettnek a cserére irányuló szándék bejelentésével együtt csatolnia kell a csere
szükségességét, illetve a megvalósulását alátámasztó, a bejelentés alapjául szolgáló igazoló
dokumentumo(ka)t is.
A tárgyi eszköz cserével kapcsolatos eredeti dokumentumokat és bizonylatokat a projekttel
kapcsolatos valamennyi irattal együtt elkülönítetten nyilván kell tartani, meg kell őrizni és ellenőrzésre
be kell tudni mutatni.
A tárgyi eszköz cserét az azt szükségessé tevő esemény (lopás, működésképtelenné válás, stb.)
bekövetkeztétől számított 60 napon belül végre kell hajtani. Amennyiben a kiváltó esemény
bekövetkezésének napja és a csere megtörténtének dátuma között 60 napnál hosszabb idő, de
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legfeljebb 180 nap telik el, akkor az IH a két időpont között eltelt időszakkal a fenntartási időszakot a
kedvezményezett projektjére nézve meghosszabbít(hat)ja.
A pályázati felhívásban, jogszabályban nevesített egyes esetekben az elfogadható igazoló
dokumentumok az alábbiak lehetnek:
- jótállás alapján történő csere: az adott eszköz meghibásodásait és ezek esetleges javítását
dokumentáló szerviz jegyzőkönyv vonatkozó szkennelt munkalapjai a (melyeken az adott gép
az egyedi azonosító adatokból egyértelműen beazonosítható, valamint a jegyzőkönyv
esetleírása alapján indokoltnak látszik a jótállási garancia forgalmazó általi érvényesítése).
-

amortizáció: (pénzügyi amortizáció, amikor az ügyfél a megfelelő dokumentumokkal igazolja,
hogy az adott eszköz pénzügyileg 100%-osan amortizációra került) az adott eszköz tárgyi
eszköz kartonja, mely alapján látható a teljes amortizáció folyamata és üteme (egyszerű
másolat).

-

lopás: az eset kapcsán készült szkennelt rendőrségi jegyzőkönyv

-

működésképtelenné, használhatatlanná válás: az előzőekben már említett, jelen esetben a
működésképtelenné vagy használhatatlanná válást (illetve az ezt megelőzően végzett
esetleges javításokat) dokumentáló szerviz jegyzőkönyv vonatkozó szkennelt munkalapjai;
tűzkár esetén a tűzesetről készült szakhatósági jegyzőkönyv; egyéb okból történő
használhatatlanná, működésképtelenné váláskor az esetet hitelt érdemlően alátámasztó
igazoló dokumentum (pl. baleset vagy egyéb káresemény esetén rendőrségi jegyzőkönyv és a
biztosító által készített kárfelmérési jegyzőkönyv).
A bejelentés alapjául forgalmazói-, illetve kedvezményezett általi egyszerű igazolás
önmagában nem fogadható el még abban az esetben sem, ha a forgalmazó és a
szervízszolgáltatást végző ugyanaz. Bizonyos esetekben az eszköz gyártójának hivatalos
nyilatkozata elfogadható lehet (pl. konstrukciós hiba miatti használhatatlanná válás, termék
visszahívás esetén); idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetén magyar fordítást
is mellékelni szükséges.

-

technológiai változás, modernizáció, fejlesztés: a bejelentés alapjául a kedvezményezett
általi alapos indoklás fogadható el.

Az eszközcsere során a beruházásra – eszközre, technológiára, építésre – vonatkozóan előírt
támogatási feltételeknek megfelelő, a támogatásból eredetileg megvalósított beruházással legalább
azonos (vagy jobb) műszaki, szakmai paraméterekkel bíró eszköz szerezhető be, illetve építés
valósítható meg.
A gép, technológiai eszköz cseréjét a kedvezményezett megvalósíthatja új vagy használt eszköz
beszerzésével, amire a bejelentésében ki is kell térnie.
Használt eszköz csereeszközként való beszerzése azonban csak abban az esetben hagyható jóvá,
ha
- az eladó igazolni tudja, hogy a csereeszközt a megelőző hét évben nem európai uniós, vagy
hazai támogatásból szerezték be, vagy állították elő,
- a használt eszköz eredetét az eladó bizonylatokkal igazolja,
- a kedvezményezett elfogadható módon indokolni tudja, hogy miért használt és nem új
eszköz beszerzésével pótolja a lecserélendő eszközt,
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a csereeszköz megfelel a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb
műszaki feltételeknek,
- funkcióját, műszaki, szakmai paramétereit tekintve a támogatói okiratban szereplő eszközzel
legalább megegyezik (vagy annál jobb paraméterekkel bír), továbbá
- gyártási éve nem régebbi, mint a lecserélendő tárgyi eszközé.
A kedvezményezettnek a csere megvalósulásának bejelentésekor, a formanyomtatvánnyal együtt,
többek között, a csereeszköz beszerzéséről, építéséről kiállított eredeti elszámoló bizonylat (számla)
szkennelt másolatát is mellékelnie kell, amelynek meg kell felelnie a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben foglalt feltételeknek, szerepelnie kell rajta az előírt záradékolásnak, továbbá a teljesítés
igazolásnak.
-

A fenntartási időszakban pénzügyi lízing keretében megvalósuló tárgyi eszköz csere nem fogadható
el tekintettel arra, hogy az ÁSZF 10. pontjának Tulajdonjog és szellemi jogok alpontjában foglaltakból
következően a kedvezményezettnek a megvalósítás végére, így az üzemeltetés során is, rendelkeznie
kell a projekt keretében létrehozott vagyontárgy tulajdonjogával.
A beszerzés csak a projekt megvalósítási időszakában történhet lízing keretében a Vidékfejlesztési
Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos
általános tájékoztatásról szóló Kincstár Közleményben (a továbbiakban: Kincstár Közlemény)
foglaltaknak megfelelően, kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formájában és oly módon, hogy a csere
megvalósulásáról szóló bejelentéskor a kedvezményezettnek már rendelkeznie kell az így beszerzett
eszköz (lízingtárgy) tulajdonjogával. A számlát, a kifizetés bizonylatát, a lízingszerződést, valamint a
lízingcég igazolását a lízingszerződés (futamidő) lejártáról és a lízingtárgynak a kedvezményezett
tulajdonába adásáról csatolni kell a bejelentéshez.
Ha a kedvezményezett bejelentésében szereplő adatok, valamint a csatolt dokumentumok, illetve az
esetleges helyszíni vizsgálat alapján a csereeszköz a támogatási feltételeknek megfelel, ezáltal a
tárgyi eszköz cseréje elfogadható, akkor a Kincstár a változás bejelentés elfogadásáról szóló
értesítőlevéllel értesíti a kedvezményezettet, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a tárgyi
eszköz cseréjét az IH tudomásul vette.
A Kincstár a változás bejelentés elutasításáról szóló értesítőlevéllel értesíti a kedvezményezettet arról,
ha a kedvezményezett bejelentésében szereplő adatok, valamint a csatolt dokumentumok, illetve az
esetleges helyszíni vizsgálat alapján a tárgyi eszköz megfelelő cseréje nem alátámasztott és ezért a
bejelentés IH által történő tudomásul vétele nem lehetséges, ami szabálytalansági eljárást von maga
után, amelynek eredményeként az igénybe vett támogatás részleges vagy teljes visszakövetelésére
kerülhet sor, mivel az eszközcsere elmaradása, illetve nem megfelelősége esetén a kedvezményezett
nem tud eleget tenni a fenntartási kötelezettségének.
Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy
a 60 napon túl megvalósult, 60-180 nap közötti eszközcsere intervallum esetén az IH az
eszközcsere megtörténtének napjáig eltelt időszakkal (a 60 napot is beleszámítva) meghosszabbítja a
projekt fenntartási időszakát,
180 napon túl megvalósuló eszközcsere esetén szabálytalanságkezelésre, illetve az alábbi
szankciók alkalmazására kerül(het) sor:
Amennyiben a kedvezményezett nem tudja igazolni, hogy az elvárt időn belül elindította az
eszközcserét, és az 180 napon belül nem is valósult meg, akkor az eszközre jutó támogatás
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részlegesen visszavonásra vagy teljes összegében visszakövetelésre kerülhet, vagy ha megállapítást
nyer, hogy a teljes projekt célja és fenntarthatósága meghiúsul az eszközcsere elmaradása okán,
akkor az IH gyakorolhatja a támogatási jogviszonytól való elállás jogát.
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