
Fiatal mezıgazdasági 
termelık támogatásának 
helyszíni ellenırzésehelyszíni ellenırzése



Jogszabályi alapok

• 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 
(1 kör),

• 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 
(2. kör)



Helyszíni ellenırzések

• Minden évben várható ellenőrzés,
• Kifizetési kérelmek (90% és 10%) 
alapján történik a kiválasztás,

• Az évente kifizetett támogatási • Az évente kifizetett támogatási 
összeg legalább 4%-át kell 
ellenőrizni,

• Egy ügyfelet többször is 
ellenőrizhetünk



Helyszíni ellenırzések

I. Horizontális szempontok
(életkor, fogyatékkal élő, roma származás, lakóhely)

II. Szakmai szempontok
(képzettség, egyéni vállalkozó, TÉSZ/TCS tagság, 

kötelező képzés a 10 % kifizetéséhez)

III. Üzleti tervIII. Üzleti terv
(kommunikációs terv, állattartás nyilvántartása -

(119/2007. (X. 18.) FVM), gazdasági méret, 
állattartás aránya)  

IV. Pénzügyi terv
(számlák, bizonylatok, számlakivonatok) 



I. Horizontális szempontok
(életkor, fogyatékkal élő, roma származás, lakóhely)

• Személyes dokumentumok 
ellenőrzése (személyigazolvány, 

lakcímkártya),

• Igazoló dokumentumok 
ellenőrzése (fogyatékkal élő, roma 
származás) 



II. Szakmai szempontok
(képzettség, egyéni vállalkozó, TÉSZ/TCS tagság, kötelező 

képzés a 10 % kifizetéséhez)

• Dokumentum alapú ellenőrzés
–Bizonyítvány,
–Vállalkozói főtevékenység, számlák, 
adóbevallás,

–TÉSZ/TCS tagság, tagsági szerződésben –TÉSZ/TCS tagság, tagsági szerződésben 
foglaltak ellenőrzése,

–Állattenyésztés arányának ellenőrzése, 
tényleges állatlétszám, 
állatnyilvántartások, adatszolgáltatási 
kötelezettségek



III. Üzleti terv
(kommunikációs terv, állattartás nyilvántartása -

(119/2007. (X. 18.) FVM), gazdasági méret, állattartás 
aránya  

• Gazdasági méretre vonatkozó 
ellenőrzés,
–Terület,
–Állatlétszám,–Állatlétszám,

• Üzleti tervben foglaltak 
valódiságának ellenőrzése (termelés, 
értékesítés…stb),

• Kommunikációs terv ellenőrzése



IV. Pénzügyi terv
(számlák, bizonylatok, számlakivonatok) 

• Pénzügyi terv valóságtartalmának 
ellenőrzése, kiemelten a 
mezőgazdasági tevékenységből 
származó bevételre;
–Kimenő számlák,
–Beérkezett számlák,
–Bankszámla kivonatok a pénzmozgásokról,
–Alapbizonylatok: mérlegjegyek, 
felvásárlási jegyek



Gazdaság méretének ellenırzése

•Földterület ellenőrzése,

•Állatlétszám ellenőrzése•Állatlétszám ellenőrzése



Terület vizsgálata

• Terület méretének meghatározása 
fizikai méréssel,

• Területre vonatkozó jogosultság • Területre vonatkozó jogosultság 
ellenőrzés;
–Földhasználati lap, 
– Tulajdoni lap, 
–Bérleti szerződés. 



Állatlétszám vizsgálata

• Állatok meglétének fizikai 
ellenőrzése,

• Állomány-nyilvántartó ellenőrzése,
• 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet • 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 
szerinti nyilvántartások ellenőrzése

• ENAR szerinti ellenőrzés,  
• Dokumentumok ellenőrzése 
(marhalevél, lóútlevél, zöldkönyv, szállítójegyek, 
állatorvosi igazolások)



Üzleti tervben foglaltak ellenırzése 

• Termékek előállítására vonatkozóan, 
• Termékértékesítés –kiemelten a 
TÉSZ/TCS tagság esetén, 

• Beszállítások ellenőrzése,• Beszállítások ellenőrzése,
• Vállalt foglalkoztatott ellenőrzése,
• Esetleges tanácsadó ellenőrzése,
• Közösségi szerepvállalások ellenőrzése 
(gyakoriság, ráfordított pénzösszeg)    



Kommunikációs terv vizsgálata

• A tervben vállalt kommunikációs 
eszközök megvalósulásának 
ellenőrzése,

• Tájékoztatás ütemezésének • Tájékoztatás ütemezésének 
megvalósulásának ellenőrzése,

• Kommunikációs eszközök 
használatára kifizetett összegek 
ellenőrzése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


