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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

120/2012. (VII. 31.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására 

és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
szóló 98/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény módosításáról 

 

 

 

I. A módosítás indoka 

 

2012. július 28. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII.27.) 

VM rendelet, amelynek következtében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 98/2012. (VII.20.) MVH közlemény „Az ügyfél egyes kötelezettségei, 

ellenőrzések” elnevezésű IV. fejezetének kiegészítése szükséges. 

 

 

II. Módosuló rendelkezések 

 

A 98/2012. (VII.20.) számú közlemény „Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” IV. 

fejezete az alábbi „Nem minden ügyfelet érintő egyéb kötelezettségek” elnevezésű 1.4. 

ponttal egészül ki: 

 

 

 „1.4. Nem minden ügyfelet érintő egyéb kötelezettségek  

 

FIGYELEM! A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, azon ügyfél, akire az alábbiak 

együttesen teljesülnek jogosult a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az 

legkésőbb 2012. december 31. napjáig olyan első kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel 

egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül (a határidő 

elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye): 

 

 a támogatási kérelmet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet alapján 2009. december 21. napjával bezárólag nyújtotta be 

 a 76/2012. (VII.27.) VM rendelet hatálybalépésekor, tehát 2012. július 28. napján 

a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a Vhr. 35. § (9) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) 

bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak 

kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban. 

 

A fentiek alapján azon ügyfelek vonatkozásában, akik 2012. december 31. napjáig 

jogosultak első kifizetési kérelmet benyújtani nem alkalmazhatóak a Vhr. 33. § (4) és (7) 

bekezdéseinek rendelkezései.  

Amennyiben az ügyfél a fentiekben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.” 
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III. Közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

A 98/2012. (VII.20.) MVH közlemény jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

További információk megtalálhatóak a Vidékfejlesztési Minisztérium 

(www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH honlapján 

(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen 

vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei 

kirendeltségek ügyfélszolgálatán. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Budapest, 2012. július 30. 

 

 

 

Palkovics Péter 

                elnök 
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