A Felhívás 2. számú melléklete

Fogalomtár
Adategyeztetés: az EMVA forrásból nyújtott támogatások esetén a támogatási kérelem tárgyában
történő döntéshozatalt megelőzően az adatok, a támogatási, illetve kifizetési kérelemmel érintett
terület-, illetve állatlétszám megállapítása, valamint a körülmények mesterséges megteremtésének
vizsgálata érdekében szükséges írásbeli egyeztetés.
Átalakulás: a Ptk. 3:39. § (1) bekezdés szerinti fogalom;
Bizonylat teljesítési ideje: a gazdasági esemény dátuma, az a dátum, amikor az ügylet
tényállásszerűen megvalósul (teljesítés), részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolás
esetében a szerződés szerinti teljesítés (számviteli teljesítés), illetve az értékesítés nettó
árbevételeként kimutatott érték „keletkezési ideje” számít;
Elismerési okirat: a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII.22.) FM rendelet alapján
kiadott elismerési határozat;
Egyesülés: a Ptk. 3:44. § (1) bekezdés szerinti fogalom;
Egyéni tagi árbevétel: a 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletben meghatározott a termelői csoporttagok
által, ha a termelői csoport közös értékesítést még nem bonyolított, az elismert termék értékesítéséből
származó, csoportba történő belépési évüket megelőző három teljes év során értékesített
termeléseinek, gazdasági eseményeiknek, nettó éves átlagértéke.
Erdészeti ágazatban létrehozott termelői csoportok esetében - figyelmen kívül hagyva a legmagasabb
és a legalacsonyabb értéket - a csoport tagjai által az elismerés évét megelőző öt teljes év során
értékesített termeléseinek, gazdasági eseményeiknek nettó éves átlagértéke.
Egyéni tagi árbevétel esetén a vevő más elismert, vagy az egyéni értékesítéskor elismert termelői
csoport, nem lehet, ha a termelői csoport azon árbevételek vonatkozásában már igényelt támogatást.
Az egyéni tagi árbevétel az áfa-t, valamint a termelőnek fizetett kompenzációs felárat nem
tartalmazhatja. Az egyéni tagi árbevétel bizonylattal igazolandó.
Indikátor: uniós jogszabályokban és a programban nevesített, valamint az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, eredményt vagy
teljesülést mérő mutató;
Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő vagy jogutódja;
Kifizetési igénylés: a kifizetési kérelem, mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a kifizetési
kérelem mellett a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a
támogatói okiratban meghatározott dokumentumok összessége;
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár;
Kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. § (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
Középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás;

Projekt: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. által befektetett eszközként aktivált ráfordítások
összessége, vagy más jogszabály által projektnek minősített tevékenységek összessége;
Projektmegvalósítás befejezése: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha az üzleti tervben
foglalt célokat a mérföldkövek függvényében elérte a termelői csoport, valamint a
kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az irányító hatóság - EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség - jóváhagyta és a
támogatás folyósítása megtörtént;
Projekt fizikai befejezése: az az állapot, amikor az üzleti terv keretében támogatott tevékenységeket
a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték;
Projekt pénzügyi befejezése: ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a
projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész
szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a
projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek
közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
Projekt szintű mérföldkő: a projekt (üzleti terv) megvalósítása szempontjából jelentős időpont,
esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény;
Szétválás: a Ptk. 3:45. § (1) bekezdés szerinti fogalom;
Támogatási időszak: a termelői csoport elismerésétől számított (elismerés kézhezvételétől)
legfeljebb ötéves időtartam;
Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő
dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projekt
adatlap és a mellékletek;
Támogatói okirat: az irányító
akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat;
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Termelési érték: a termelői csoportnak a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelőző évi
beszámolójában illetve könyvviteli nyilvántartásában (az elismerési rendelet 4. § (3) bekezdése
alapján) elkülönítetten feltüntetett, tagoktól felvásárolt, elismerés tárgyát képező termékekből
származó, bizonylat szinten is igazolandó értékesítés, nettó árbevétele;
Termelői csoport (TCS): a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott és ugyanezen rendelet alapján elismert termelői csoport;
Ügyfél-azonosító: A 2007. évi XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti azonosító;
Ügyfél-nyilvántartási rendszer: A 2007. évi XVII. törvény 9/B. §, valamint 26. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti nyilvántartás.

