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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

172/2013. (X.18.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

57/2013 (III. 22.) MVH közlemény módosításáról 

 

 

I. A módosítás indoka 
 

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek 

közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

57/2013 (III. 22.) MVH közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosításáról rendelkezik. 

 

A módosítás szükségességét az indokolta, hogy 

 

 2013. június 28. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való 

nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) 

VM rendelet módosításáról szóló 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet, amelynek a 2. §-a 

rendelkezik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek 

közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 

módosításáról; továbbá 

 

 2013. szeptember 11. napján hatályba lépett az állatgyógyászati termékekről szóló 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról szóló 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet, 

amelynek 14. §-a módosította a támogatási rendeletet; valamint 

 

 2013. szeptember 28. napján lépett hatályba a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe 

történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 

30.) számú MVH Közlemény, amely rögzíti az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

történő nyilvántartásba vételre és változás bejelentésre vonatkozó hatályos 

szabályokat és rendszeresíti a vonatkozó nyomtatványokat, amelyre tekintettel 

szükségessé vált a Közlemény módosítása; továbbá 

 

 2013. október 11. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való 

nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) 

VM rendelet módosításáról szóló 93/2013. (X. 10.) VM rendelet, amelynek a 2. 

fejezete rendelkezik a támogatási rendelet módosításáról. 
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II. Módosuló rendelkezések 

 

1. A  Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 1. 

„Ügyfél-azonosítási (regisztrációs) kötelezettségek” elnevezésű pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

(továbbiakban: Törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való 

részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által 

vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet G0001 számú 

nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(továbbiakban: MVH) bármely kirendeltségéhez.  

Amennyiben a nyilvántartott adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél 

a G0002 számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon 

belül köteles bejelenteni azt az MVH bármely kirendeltségéhez személyesen, postai 

vagy elektronikus úton (utóbbi esetben az Ügyfélkapun keresztül). 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Törvény 30/A. §-a alapján, amennyiben az MVH 

tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó 

változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási 

bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH a törvény hatálya alá tartozó 

intézkedések alapján jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, 

valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A G0001-es és a G0002-es formanyomtatvány az www.mvh.gov.hu honlapról 

letölthető. További információt a 146/2012. (IX. 18.) MVH Közleménnyel 

módosított, az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe 

történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 85/2011. (VI. 

01.) MVH közlemény  tartalmaz.” 

Módosított rendelkezés: 

 

„A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény (továbbiakban: Törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való 

részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

kérelmezze nyilvántartásba vételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv (a továbbiakban: MVH) által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.  

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Törvény 30/A. §-a alapján, amennyiben az MVH 

tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó 

változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási 

bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH a törvény hatálya alá tartozó 

intézkedések alapján jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, 

valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

http://www.mvh.gov.hu/
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a 

nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének 

teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és 

változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény 
rendelkezései (elérési útvonal: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013) 

irányadóak. 

Az MVH a  kérelmek ügyintézését  részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő 

adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az  MVH 

ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen 

eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.” 

 

2. A  Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 2. „A 

támogatás jellege, célja” elnevezésű pontjának második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul:  

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 2. § (2) – (5) bekezdéseiben rögzítettek szerint a megvalósított 

együttműködési projektek esetén egy koordináló szervezet kijelölése szükséges, 

amely lehet az együttműködésben résztvevő LEADER HACS, vagy az 

együttműködési projektben érintett LEADER HACS területén a pályázat 

benyújtásakor 

- székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező működő és induló mikro-, kis- 

és középvállalkozás, 

- működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, vagy 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház. 

A koordináló szervezetet az együttműködésben részt vevő LEADER HACS, vagy 

több LEADER HACS részvétele esetén az együttműködésben részt vevő LEADER 

HACS-ok választják ki.  

A koordináló szervezet az együttműködési projekt végrehajtására projektmenedzsert 

alkalmazhat. A koordináló szervezet feladata a projektmenedzsment tevékenység 

ellátása: 

a) az együttműködési projektről szóló megvalósíthatósági tanulmány megírása, és IH 

részére való megküldése, szükség esetén átdolgozása, 

b) a támogatási kérelem elkészítése és benyújtása, 

c) a támogatási kérelmet érintő módosítások, változások kezelése, 

d) az ügyfelek összefogása, tájékoztatása, 

e) az együttműködési projekt nyomon követése, belső ellenőrzése, 

f) az ügyfelek kifizetési kérelméhez nyilatkozat tétele, hogy a kifizetési kérelemben 

feltüntetett tételek az együttműködési projekt megvalósítását szolgálták, 

g) a projekt együttműködésben való megvalósulását bemutató szakmai beszámoló 

készítése, valamint az utolsó kifizetési kérelemmel együtt a koordináló szervezet 

székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: 

MVH) regionális kirendeltségéhez való megküldése.” 

 

 

 

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013
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Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 2. § (2) – (5) bekezdéseiben rögzítettek szerint a megvalósított 

együttműködési projektek esetén egy koordináló szervezet kijelölése szükséges, amely 

lehet az együttműködésben résztvevő LEADER HACS, vagy az együttműködési 

projektben érintett LEADER HACS területén a pályázat benyújtásakor 

- székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező működő és induló mikro-, kis- 

és középvállalkozás, 

- működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, vagy 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy. 

A koordináló szervezetet az együttműködésben részt vevő LEADER HACS, vagy több 

LEADER HACS részvétele esetén az együttműködésben részt vevő LEADER HACS-ok 

választják ki.  

A koordináló szervezet az együttműködési projekt végrehajtására projektmenedzsert 

alkalmazhat. A koordináló szervezet feladata a projektmenedzsment tevékenység 

ellátása: 

a) az együttműködési projektről szóló megvalósíthatósági tanulmány megírása, és IH 

részére való megküldése, szükség esetén átdolgozása, 

b) a támogatási kérelem elkészítése és benyújtása, 

c) a támogatási kérelmet érintő módosítások, változások kezelése, 

d) az ügyfelek összefogása, tájékoztatása, 

e) az együttműködési projekt nyomon követése, belső ellenőrzése, 

f) az ügyfelek kifizetési kérelméhez nyilatkozat tétele, hogy a kifizetési kérelemben 

feltüntetett tételek az együttműködési projekt megvalósítását szolgálták, 

g) a projekt együttműködésben való megvalósulását bemutató szakmai beszámoló 

készítése, valamint az utolsó kifizetési kérelemmel együtt a koordináló szervezet 

székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez való megküldése.” 

 

3. A  Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 2. „A 

támogatás jellege, célja” elnevezésű pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul:  

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„Támogatás a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében kizárólag az alábbi 

tevékenységekre vehető igénybe:  

a) beruházás jellegű fejlesztés (gép és eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, 

felújítása, korszerűsítése),  

b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása;  

c) kiadványok készítése,  

d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása,  

e) rendezvény előkészítése és megvalósítása,  

f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,  

g) a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment,  

h) egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.„ 
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Módosított rendelkezés: 

 

„Támogatás a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében kizárólag az alábbi 

tevékenységekre vehető igénybe:  

a) beruházás jellegű fejlesztés (gép és eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, 

felújítása, korszerűsítése),  

b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása;  

c) kiadványok készítése,  

d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása,  

e) rendezvény előkészítése és megvalósítása,  

f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,  

g) marketing, 

h) a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment, 

i) az a)–h) pontokba nem sorolható egyéb közösen előkészített és végrehajtott 

tevékenységek.” 

 

4. A  Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 2. „A 

támogatás jellege, célja” pontja az alábbi – utolsó – bekezdéssel egészül ki: 

 

„E rendelet keretében a marketing és az egyéb tevékenység nem minősül a Vhr. 31. §-

a szerinti egyéb elszámolható kiadásnak.” 

 

5. A  Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 3. 

„Nem vehető igénybe támogatás” elnevezésű pontjának első bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

Eredeti rendelkezés:  

 

„A támogatási rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint támogatás vehető 

igénybe a 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek megvalósulásához kapcsolódó 

költségekhez, kivéve  

a) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott 

sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,  

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 

rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint 

gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,  

c) termőföld és ingatlan vásárlásához,  

d) ingatlan bérleti díjához, kivéve, ha rendezvényhez vagy képzéshez kapcsolódik,  

e) élő állat vásárlásához,  

f) tanulmánykészítéshez,  

g) a 2. mellékletben szereplő eszközök /Nem elszámolható eszközök (VTSZ)/ 

beszerzéséhez.” 
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Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint támogatás vehető 

igénybe a 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek megvalósulásához kapcsolódó 

költségekhez, valamint a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokra, kivéve 

a) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott 

sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz, 

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 

rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, 

valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, 

c) termőföld és ingatlan vásárlásához, 

d) ingatlan bérleti díjához,  

e) élő állat vásárlásához, 

f) tanulmánykészítéshez, 

g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez.” 

 

6. A  Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 3. 

„Nem vehető igénybe támogatás” elnevezésű pontjának negyedik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 3. § (6) bekezdése értelmében az együttműködési projekt 

keretében az ügyfél által megrendezésre kerülő képzés vonatkozásában nem nyújtható 

támogatás a résztvevők pótló-, illetve javítóvizsga díjához.” 

Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében az együttműködési projekt 

keretében az ügyfél által megrendezésre kerülő képzés vonatkozásában nem nyújtható 

támogatás a résztvevők pótló-, illetve javítóvizsga díjához.” 

 

7. A Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 4. „A 

támogatás igénybevételére jogosultak” elnevezésű pontja az alábbiak szerint módosul: 

  

Eredeti rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 1. § 16. pontja szerint ügyfél a LEADER HACS illetékességi 

területen: 

a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, 

kis- és középvállalkozás; 

b) működő települési önkormányzat; 

c) települési nemzetiségi önkormányzat; 

d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; 

e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; 

f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház; 

g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, 

amely fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le. 

 

A támogatási rendelet 1. § 13. pontja szerint LEADER HACS illetékességi területe: a 

LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló 

határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát fogalmaz meg. 
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A támogatási rendelet 1. § 14. pontja szerint nonprofit szervezet: az egyesületként, az 

alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a 

közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi 

szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és 

munkavállalói érdekképviseleti szervezetet 

 

A támogatási rendelet 1. § 2. pontja szerint egyházi jogi személy: a lelkiismereti és 

vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház és belső egyházi jogi személy (a 

továbbiakban együtt: egyházi jogi személy);” 

Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatási rendelet 1. § (1) bekezdés 16. pontja szerint ügyfél a LEADER HACS 

illetékességi területen: 

a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, kis- 

és középvállalkozás; 

b) működő települési önkormányzat; 

c) települési nemzetiségi önkormányzat; 

d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; 

e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; 

f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy; 

g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, 

amely fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le. 

A támogatási rendelet 1. § (1) bekezdés 13. pontja szerint LEADER HACS 

illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS 

elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a 

LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát fogalmaz meg. 

A támogatási rendelet 1. § (1) bekezdés 14. pontja szerint nonprofit szervezet: az 

egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági 

társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 

társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói 

és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet.” 

 

8. A Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 5. 

„Támogatási kérelem benyújtásának követelményei az ügyféllel szemben” elnevezésű 

pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: 

 eleget tesz a Törvényben, a Vhr.-ben, a támogatási rendeletben, és az IH 

közleményben foglaltaknak; 

  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §-ában foglaltak 

alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának 

módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben szabályozott rendezett munkaügyi 

kapcsolatok feltételeinek; 

 A Vhr. 15. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szervezet a támogatási kérelem 

benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságrendezés 

alatt; 
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 A Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem áll a SAPARD Program, az 

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, 

ÚMVP, a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program 

bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt;” 

 

Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: 

 eleget tesz a Törvényben, a Vhr.-ben, a támogatási rendeletben, és az IH 

közleményben foglaltaknak; 

  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §-ában foglaltak 

alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának 

módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben szabályozott rendezett munkaügyi 

kapcsolatok feltételeinek; 

 A Vhr. 15. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szervezet a támogatási kérelem 

benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságrendezés 

alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő 

végrehajtási eljárás alatt; 

 A Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem áll a SAPARD Program, az Agrár- 

és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a 

Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely 

intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.” 

 

9. A Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 5. 

„Támogatási kérelem benyújtásának követelményei az ügyféllel szemben” elnevezésű pontja 

az alábbi két bekezdéssel egészül ki: 

 

„A térségek közötti együttműködés jogcímre benyújtott kérelemcsomagnak az Irányító 

Hatóság hozzájáruló nyilatkozattal elfogadott megvalósíthatósági tanulmányban 

feltüntetett együttműködő partnerek által benyújtott részkérelmeket kell tartalmaznia, 

vagyis a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett, együttműködésben részt vevő 

ügyfelek mindegyikének külön részkérelmet szükséges benyújtania az együttműködési 

projekt egyes részeire (vagyis a részkérelmekből áll össze maga az együttműködés). 

Amennyiben nem kerül benyújtásra az Irányító Hatóság hozzájáruló nyilatkozattal 

elfogadott megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett összes együttműködő partner 

részkérelme, akkor a támogatási kérelemcsomag érdemi vizsgálat nélküli elutasításra 

kerül. Amennyiben változás következett be az együttműködő partnerek között, akkor az 

Irányító Hatóság előzetes hozzájárulása szükséges a megváltozott számú részkérelmet 

tartalmazó támogatási kérelemcsomag benyújtásához. 

 

A támogatási rendelet 2. § (6) bekezdése értelmében a támogatási kérelem főlapját 

minden ügyfél, míg a főlaphoz tartozó, egyes ügyfelekre vonatkozó részkérelmeket az 

érintett ügyfelek, valamint a koordináló szervezet képviseletre jogosult vezetője 

aláírásával ellátja. Az aláírások nélkül a támogatási kérelem érvénytelen.” 
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10. A Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 11. 

„A támogatás mértéke” elnevezésű pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ( a 

továbbiakban: EMVA). Az ÚMVP alapján a 2013. évben a támogatás nyújtására 

fordítható keretösszeg 3,5 milliárd forint.” 

 

 

Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a 

továbbiakban: EMVA). Az ÚMVP alapján a támogatás és az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli 

területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet szerinti 

támogatás nyújtására fordítható együttes keretösszeg 7 milliárd forint.” 

 

11. A Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 11. 

„A támogatás mértéke” elnevezésű pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A 6. § (10) bekezdése értelmében a támogatás mértéke, ha az ügyfél: 

a) természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést 

aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 

65%-a; 

ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a; 

b) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, akkor az összes elszámolható 

kiadás 100%-a; 

c) egyház, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a. 

Az egyéb elszámolható kiadások esetén – ha a támogatási kérelem egyes ügyfelekre 

vonatkozó részkérelmének tekintetében eltérő támogatási intenzitások kerülnek 

megállapításra – ügyfelenként a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.” 

Módosított rendelkezés: 

 

„A 6. § (10) bekezdése értelmében a támogatás mértéke, ha az ügyfél: 

a) természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést 

aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 

65%-a; 

ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a; 

b) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, akkor az összes elszámolható 

kiadás 100%-a; 

c) egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 

100%-a. 
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Az egyéb elszámolható kiadások esetén – ha a támogatási kérelem egyes ügyfelekre 

vonatkozó részkérelmének tekintetében eltérő támogatási intenzitások kerülnek 

megállapításra – ügyfelenként a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.” 

12. A Közlemény I. „A támogatási kérelem benyújtásnak feltételei” elnevezésű fejezetének 12. 

„A támogatás igénybevételének további feltételei ” elnevezésű pontjának első és második 

bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

Eredeti rendelkezés:  

 

„A támogatásra jogosult ügyfelek a támogatási rendelet 11. § (1) – (2) bekezdése 

szerint kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (3) bekezdése szerinti elektronikus 

űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

vagy postai úton keresztül az MVH támogatási kérelem szerint illetékes regionális 

kirendeltségére kell benyújtani. A kifizetési kérelem benyújtására és módosítására a 

Vhr. 16/B. § (2)–(3) bekezdését kell alkalmazni. 

 

A támogatási rendelet 11. § (3) bekezdése alapján ezen rendelet szerinti intézkedés 

vonatkozásában a 24. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, vagyis az ügyfél a helyt adó 

vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül 

NEM köteles kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

Módosított rendelkezés: 

 

„A támogatásra jogosult ügyfelek a támogatási rendelet 11. § (1) – (2) bekezdése 

szerint kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (3) bekezdése szerinti elektronikus 

űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül kell benyújtani. A kifizetési kérelem benyújtására és módosítására a Vhr. 

16/B. § (2)–(3) bekezdését kell alkalmazni.” 

 

„A támogatási rendelet 11. § (3) bekezdése alapján ezen rendelet szerinti intézkedés 

vonatkozásában a Vhr. 17. § (2) bekezdése és 24. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, 

vagyis az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől 

számított 9 hónapon belül NEM köteles kifizetési kérelmet benyújtani, valamint a 

támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján egy 

naptári évben kettőnél több alkalommal is nyújtható be kifizetési kérelem” 

 

13. A  Közlemény II. „A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” elnevezésű fejezetének 

második és harmadik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:  

 

Eredeti rendelkezés: 

 

„A benyújtás ideje:  

2013. április 2-től 2013. augusztus 31-ig folyamatosan, postai úton, papír alapon lehet 

benyújtani. 

 

A benyújtás helye:  

A támogatási kérelmet a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH 

regionális kirendeltség levelezési címére kell elküldeni.” 
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Módosított rendelkezés: 

 

 „A benyújtás ideje:  

 

2013. április 2-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. november 15-ig 

folyamatosan, postai úton, papír alapon lehet benyújtani. 

 

A benyújtás helye:  

 

A támogatási kérelmet a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH 

regionális kirendeltség levelezési címére kell elküldeni." 
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14. A Közlemény V. „Közlemény kapcsolódó mellékletei és a benyújtandó dokumentumok listája” elnevezésű fejezete az alábbiak szerint módosul:  

 

 

Eredeti rendelkezés: 
 

Azonosító Elnevezés Iratazonosító Benyújtás módja Benyújtás formája 
Melléklet 

száma 

a) Támogatási kérelem - Főlap 
D5800-01 

formanyomtatvány 
kötelező eredeti 1. 

b) 
Támogatási kérelem - Részkérelem 

Főlap 

D5801-01 

formanyomtatvány 
   

c) 
Támogatási kérelem - Építési A 

betétlap 

D0003-04 

formanyomtatvány 
kötelező eredeti 2. 

d) 
Támogatási kérelem - Építési B 

betétlap 

D0004-04 

formanyomtatvány 
kötelező eredeti 3. 

e) 
Támogatási kérelem - Építési C 

betétlap 

D0040-03 

formanyomtatvány 

árajánlatos tétel 

benyújtásakor 

kötelező 

eredeti 4. 

f) Támogatási kérelem - Gép betétlap 
D0001-04 

formanyomtatvány 

gép beszerzéskor 

kötelező 
eredeti 5. 

g) 
Támogatási kérelem- Árajánlatos tétel 

bejelentő lap 

D0075-04 

formanyomtatvány 

árajánlatos gép 

beszerzéskor 

kötelező 

eredeti 6. 

h) 

Nyilatkozat összeférhetetlenség 

fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. 

törvény alapján szervezet ügyfél 

esetén 

D0080-01 

formanyomtatvány 
kötelező eredeti 7. 

j) 
Nyilatkozat közbeszerzési 

kötelezettségről 

D0078-03 

formanyomtatvány 
kötelező eredeti 8. 

k) Közzétételi kérelem 
D9901-01 

formanyomtatvány 
kötelező eredeti 9. 

l) Kitöltési útmutató  nem benyújtandó  10. 
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m) 
Tájékoztató támogatási adatok 

nyilvánosságra hozataláról 
 nem benyújtandó  11. 

n) Önellenőrzési lista  nem benyújtandó  12. 

o) 

A Vhr. 6. § (4) bekezdése szerint 

idegen nyelven kiállított dokumentum 

benyújtása esetén a szakfordításról és 

tolmácsolásról 

szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 

szerinti, szakfordítói, illetőleg 

tolmácsigazolvánnyal rendelkező 

személy által készített magyar 

nyelvű fordítás 

 

idegen nyelven 

kiállított 

dokumentum 

benyújtása esetén 

kötelező 

másolat  

p) 

ha a beruházás nem saját tulajdonú, 

vagy más személy olyan jogával 

terhelt ingatlanon valósul meg, mely a 

beruházás megvalósítását, illetve az 

üzemeltetési kötelezettség lejártáig 

annak használatát korlátozza vagy 

kizárja, azt a teljes bizonyító erejű 

okiratot, amely igazolja, hogy az 

ügyfél jogosult a beruházást az 

okiratban feltüntetett ingatlanon 

megvalósítani és az ingatlant az 

üzemeltetési kötelezettsége lejártáig 

használni; 

 kérelemtől függő   

q) 
JOGCÍMSPECIFIKUS egyéb 

benyújtandó dokumentumok: 
    

r) 

A támogatási rendelet 7. § (2)–(6) 

bekezdés és 8. § (2)- bekezdés szerinti 

árajánlatok 

 kötelező eredeti  

s) 
Az együttműködési projektben részt 

vevő szervezetekkel, helyi 

Jogcímrendelet 3. 

számú melléklet 
kötelező másolat  
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partnerekkel létrejött együttműködési 

megállapodások másolata 

t) 

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: 

EB) tájékoztatására a 9. melléklet 

szerinti projekt adatlap 

Jogcímrendelet 9. 

melléklet 
kötelező eredeti  

u) 

A Vhr-ben meghatározott kötelezően 

csatolandó dokumentumok  kérelemtől függő   

v) 

Rendezvény és képzés esetében 

részletes ütemterv (képzés esetében a 

képző szerv által elkészített) vagy az 

ügyfélnek az együttműködési 

projektben ellátandó feladatait 

részletező feladatterv 

 kérelemtől függő   

w) 

A képzésről az oktatás szervezője, a 

képző szerv és a résztvevő közötti 

megállapodás 

 kérelemtől függő   

x) 

Építési engedélyköteles beruházás 

esetén: 

- Az ügyfél nevére szóló jogerős és 

érvényes építési engedélyt, vagy ennek 

hiányában a hatóság közokirat 

formájában kiállított igazolását az 

építésügyi eljárás megindításáról, és 

- Az ügyfél nevére szóló - a tervezői 

névjegyzékben szereplő tervezői 

ellenjegyzésével ellátott – építési 

tervdokumentáció, ami a tervezett 

építmény jellegétől függően 

tartalmazza a helyszínrajzot, 

alaprajzokat, homlokzatokat, 

metszeteket és részletrajzokat, azok 

 kérelemtől függő   



15 

méretarányos adatait, műszaki leírást, 

valamint a beruházás előtti, 

eredeti állapotot bemutató tervrajzok 

 

Nem építési engedélyköteles 

beruházás esetén: 

- az ügyfél nevére szóló, az illetékes 

építésügyi hatóság által kiadott 

nyilatkozatot arról, hogy az építési 

tevékenység nem építési 

engedélyköteles, és 

- az ügyfél nevére szóló a tervezői 

névjegyzékben szereplő tervező 

ellenjegyzésével ellátott - építési 

tervdokumentációt, ami a tervezett 

építmény jellegétől függően 

tartalmazza a helyszínrajzot, 

alaprajzokat, homlokzatokat, 

metszeteket és részletrajzokat, azok 

méretarányos adatait, valamint a 

műszaki leírást. 

 kérelemtől függő   

y) 
Eszköz, illetve gépkatalógusban nem 

szereplő gép esetében műszaki leírás 
 

eszköz, illetve 

gépkatalógusban 

nem szereplő gép 

beszerzése esetén 

kötelező 

  

z) 

Engedélyköteles vízi létesítmény 

létrehozása esetén a jogerős létesítési 

vízjogi engedély hiteles másolata 

 kérelemtől függő   

zs) 

Engedélyköteles út építése esetén 

jogerős közlekedési hatósági engedély 

hiteles másolata 

 kérelemtől függő   
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Módosított rendelkezés: 

 

Azonosító 
Elnevezés 

Iratazonosító Benyújtás módja 
Benyújtás 

formája 

Melléklet 

száma 

a) 
Támogatási kérelem - Főlap 

D5800-01 

formanyomtatvány 
Kötelező eredeti 1. 

b) Támogatási kérelem - Részkérelem 

Főlap 

D5801-01 

formanyomtatvány 

Az együttműködésben 

részt vevő valamennyi 

ügyfélre vonatkozóan 

kötelező 

eredeti 2. 

c) Támogatási kérelem - Építési A 

betétlap 

D0003-04 

formanyomtatvány 
Építés esetén kötelező eredeti 3. 

d) Támogatási kérelem - Építési B 

betétlap 

D0004-04 

formanyomtatvány 

Nem árajánlatos Építés 

esetén kötelező 
eredeti 4. 

e) Támogatási kérelem - Építési C 

betétlap 

D0040-03 

formanyomtatvány 

Építési árajánlatos tétel 

benyújtásakor kötelező 
eredeti 5. 

f) 
Támogatási kérelem - Gép betétlap 

D0001-04 

formanyomtatvány 
Gép beszerzéskor kötelező eredeti 6. 

g) Támogatási kérelem- Árajánlatos tétel 

bejelentő lap 

D0075-04 

formanyomtatvány 

Árajánlatos tétel 

beszerzésekor kötelező 
eredeti 7. 

gy) 

Nyilatkozat összeférhetetlenség 

fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. 

törvény alapján természetes személy 

ügyfél esetén 

D0079-01 

formanyomtatvány 

Természetes személy 

ügyfél esetén kötelező 
eredeti 8. 
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h) 

Nyilatkozat összeférhetetlenség 

fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. 

törvény alapján szervezet ügyfél 

esetén 

D0080-01 

formanyomtatvány 

Szervezet ügyfél esetén 

kötelező 
eredeti 9. 

j) Nyilatkozat közbeszerzési 

kötelezettségről 

D0078-03 

formanyomtatvány 
Kötelező eredeti 10. 

k) 
Közzétételi kérelem 

D9901-01 

formanyomtatvány 
Kötelező eredeti 11. 

l) 
Kitöltési útmutató 

 Nem benyújtandó  12. 

m) Tájékoztató támogatási adatok 

nyilvánosságra hozataláról 
 Nem benyújtandó  13. 

n) 
Önellenőrzési lista 

 Nem benyújtandó  14. 

o) 

A Vhr. 6. § (4) bekezdése szerint 

idegen nyelven kiállított dokumentum 

benyújtása esetén a szakfordításról és 

tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 

26.) MT rendelet szerinti, 

szakfordítói, illetőleg 

tolmácsigazolvánnyal rendelkező 

személy által készített magyar nyelvű 

fordítás 

 

Idegen nyelven kiállított 

dokumentum benyújtása 

esetén kötelező 

egyszerű 

másolat 
 

p) 

ha a beruházás nem saját tulajdonú, 

vagy más személy olyan jogával 

terhelt ingatlanon valósul meg, mely a 

beruházás megvalósítását, illetve az 

üzemeltetési kötelezettség lejártáig 

annak használatát korlátozza vagy 

kizárja, azt a teljes bizonyító erejű 

 Kérelemtől függő 
egyszerű 

másolat 
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okiratot, amely igazolja, hogy az 

ügyfél jogosult a beruházást az 

okiratban feltüntetett ingatlanon 

megvalósítani és az ingatlant az 

üzemeltetési kötelezettsége lejártáig 

használni; 

q) JOGCÍMSPECIFIKUS egyéb 

benyújtandó dokumentumok: 
    

r) 
A támogatási rendelet 7. § (2)–(6) 

bekezdés és 8. § (2)- bekezdés szerinti 

árajánlatok 

 
Árajánlatos tétel esetén 

kötelező 
eredeti  

s) 

Az együttműködési projektben részt 

vevő szervezetekkel, helyi 

partnerekkel létrejött együttműködési 

megállapodások másolata 

Jogcímrendelet 3. 

számú melléklet 
Kötelező 

egyszerű 

másolat 
 

t) A Vhr-ben meghatározott kötelezően 

csatolandó dokumentumok 
 Kötelező   

u) 

Rendezvény és képzés esetében 

részletes ütemterv (képzés esetében a 

képző szerv által elkészített) vagy az 

ügyfélnek az együttműködési 

projektben ellátandó feladatait 

részletező feladatterv 

 
Rendezvény, Képzés 

esetén kötelező 

egyszerű 

másolat 
 

v) 

A képzésről az oktatás szervezője, a 

képző szerv és a résztvevő közötti 

megállapodás 

 Képzés esetén kötelező 
egyszerű 

másolat 
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w) 

Építési engedélyköteles beruházás 

esetén: 

- Az ügyfél nevére szóló jogerős és 

érvényes építési engedélyt, vagy 

ennek hiányában a hatóság közokirat 

formájában kiállított igazolását az 

építésügyi eljárás megindításáról, és 

- Az ügyfél nevére szóló - a tervezői 

névjegyzékben szereplő tervezői 

ellenjegyzésével ellátott – építési 

tervdokumentáció, ami a tervezett 

építmény jellegétől függően 

tartalmazza a helyszínrajzot, 

alaprajzokat, homlokzatokat, 

metszeteket és részletrajzokat, azok 

méretarányos adatait, műszaki leírást, 

valamint a beruházás előtti, eredeti 

állapotot bemutató tervrajzok 

 

Építési engedélyköteles 

építési tevékenység esetén 

kötelező 

egyszerű 

másolat 
 

x) 

Nem építési engedélyköteles 

beruházás esetén 

- Az ügyfél nevére szóló, az illetékes 

építésügyi hatóság által kiadott 

nyilatkozatot arról, hogy az építési 

tevékenység nem építési 

engedélyköteles, és 

- Az ügyfél nevére szóló - a tervezői 

 

Nem építési 

engedélyköteles építési 

tevékenység esetén 

kötelező 

egyszerű 

másolat 
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névjegyzékben szereplő tervező 

ellenjegyzésével ellátott - építési 

tervdokumentációt, ami a tervezett 

építmény jellegétől függően 

tartalmazza a helyszínrajzot, 

alaprajzokat, homlokzatokat, 

metszeteket és részletrajzokat, azok 

méretarányos adatait, valamint a 

műszaki leírást. 

y) 
Eszköz, illetve gépkatalógusban nem 

szereplő gép esetében műszaki leírás 
 

Eszköz, illetve 

gépkatalógusban nem 

szereplő gép beszerzése 

esetén kötelező 

egyszerű 

másolat 
 

z) 

Engedélyköteles vízi létesítmény 

létrehozása esetén a jogerős létesítési 

vízjogi engedély hiteles másolata, 

vagy ennek hiányában a hatóság 

közokirat formájában kiállított 

igazolása az eljárás megindításáról 

 

Engedélyköteles vízi 

létesítmény létrehozása 

esetén kötelező 

hiteles másolat  

zs) 

Engedélyköteles út építése esetén 

jogerős közlekedési hatósági engedély 

hiteles másolata 

 
Engedélyköteles út építési 

esetén kötelező 
hiteles másolat  

 

 

Jelen közlemény hatályba lépésével a Közleményben a változtatások átvezetésre kerültek, tehát az eredeti közlemény már a módosításoknak megfelelő 

rendelkezéseket tartalmazza.  
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III. Közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 

  

A 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, 2013. október 18. 

 

 

Palkovics Péter 

       elnök 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
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