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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

164/2014. (X. 13.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2014. (VII. 22.) 
számú MVH közlemény módosításáról 

 

 

I. A módosítás indoka 

 

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2014. 

(VII. 22.) számú MVH közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosításáról rendelkezik. 

 

A módosítás szükségességét a 2014. szeptember 16. napján hatályba lépett az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet (a továbbiakban: 

1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet) 17. § és 18. §-a, valamint 36. § és 37. §-ának rendelkezései 

indokolják, amelyek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (a 

továbbiakban: támogatási rendelet IV.) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 

2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 

(a továbbiakban: támogatási rendelet V.) módosításáról rendelkeznek.  

 

II. Módosuló rendelkezések 

 

1. A Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című fejezete „1. Kifizetési 

kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek száma” elnevezésű 

pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A támogatási rendelet IV. esetében a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 

műveletet annak az ügyfélnek, aki a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vette,  

a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül, de legkésőbb 2015. március 31-ig 

kell megvalósítania. A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés esetében a 

művelet  megvalósítási határideje 2015. május 31. A támogatási rendelet V. esetében a Vhr. 

25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet azon ügyfélnek, aki a támogatási 

döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vette, legkésőbb 2015. március 31. napjáig kell 

megvalósítania. A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés esetében a 

művelet megvalósítási határideje 2015. május 31.” 

 

 

2. A Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című fejezete „1. Kifizetési 

kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek száma” elnevezésű 

pontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet I.-III. alapján igénybe vett támogatás 

esetében legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. 

január 31-ig kell benyújtani. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések 

értelmében a kifizetési kérelem benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. 
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januárban kifizetési kérelem benyújtására nem lesz lehetőség, ezért a 2015. január 31-i 

határidővel érintetteknek az utolsó kifizetési kérelmüket legkésőbb 2014. december 31-ig be 

kell nyújtaniuk. Ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha 

egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne! 

Figyelem! Tekintettel arra, hogy kifizetési kérelem kizárólag a benyújtására jogszabály 

által meghatározott időszakon belül adható be és a kifizetési kérelem benyújtási időszak a 

hatályos rendelkezés alapján 2014. december 31-ig áll nyitva, a fentiektől eltérően utolsó 

kifizetési kérelem benyújtására csak eddig az időpontig van lehetőség. 

Támogatási rendelet IV. alapján igénybe vett támogatás esetében figyelemmel a támogatási 

rendelet IV. 14. § (6) bekezdésében foglaltakra, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet 

megvalósulását követő hat hónapon belül kell benyújtani.A támogatási rendelet IV. 14. § (6) 

bekezdése szerint, amennyiben az ügyfél a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez 

vette és a műveletet 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor 

az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet IV. 14. § (5) bekezdése szerinti hat hónapos 

határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig kell benyújtani. Amennyiben 2014. május 

31. napját követően veszi kézhez és a műveletet 2015. augusztus 31. napját megelőző hat 

hónapon belül megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet IV. 14. 

§ (5) bekezdése szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtani.  

Támogatási rendelet V. alapján igénybe vett támogatás esetében azon ügyfeleknek, akik a 

támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vették, az utolsó kifizetési kérelmet a 

művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell 

nyújtani. A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés esetében az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. 

Figyelem! Amennyiben az ügyfél 2014. november 30-át megelőzően valósította meg a 

műveletet, úgy a támogatási rendelet IV. 14. § (5) bekezdése és a támogatási rendelet V. 15. 

§ (6) bekezdése értelmében a megvalósítást követő hat hónapon belül be kell nyújtania az 

utolsó kifizetési kérelmét. Tehát amennyiben a művelet 2014. november 29. napján valósult 

meg, úgy utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 29. napjáig kell benyújtani, amennyiben 

2014. július 15. napján valósult meg a művelet, úgy - tekintettel arra, hogy a kifizetési 

kérelem kizárólag a benyújtására jogszabály által meghatározott időszakon belül adható be 

és a kifizetési kérelem benyújtási időszak a hatályos rendelkezés alapján 2014. december 

31-ig áll nyitva -  2015. január 15. napja helyett csak 2014. december 31. napjáig nyújtható 

be az utolsó kifizetési kérelem.” 

 

 

3. A Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című fejezete „5. A 

kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a lemondás” elnevezésű 

„Támogatási rendelet IV.” alcímű pontjának első bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az az ügyfél esetében alkalmazandó, és az ügyfél az 

esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásának igazolásával történő határidő hosszabbítást is 

figyelembe véve a támogatási rendelet IV. 9. § (13) és (14) bekezdésében foglaltaknak nem 

tett eleget, úgy a (14) bekezdés szerinti 6 hónapot követően, illetve a (13) bekezdés szerinti 

megvalósítási határidő leteltét követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele 

szemben úgy támogatáshoz való jogosultsága az ezen rendelkezésben meghatározott feltétel 

megszegése következtében intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik.” 
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4. A Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című fejezete „5. A 

kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a lemondás” elnevezésű 

„Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának első bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási rendelet 10. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak nem tett eleget, úgy a támogatási rendelet 10. § (4) bekezdése szerinti 9 hónapot 

követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és a támogatási rendelet 16. § (4) bekezdés 

rendelkezésének megfelelően a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van 

helye.  Továbbá az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó feltételek teljesítése esetén 

a 2014. december 31. napját követően benyújtott lemondás nem fogadható el, és az ügyféllel 

szemben a támogatási rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye.” 

 

 

5. A Közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei” fejezete „2. 

Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet annak az ügyfélnek, aki a 

támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vette,  a támogatási határozat közlésétől 

számított két éven belül, de legkésőbb 2015. március 31-ig kell megvalósítania. A 2014. május 

31. napját követően közölt támogatási döntés esetében a művelet  megvalósítási határideje 

2015. május 31.” 

 

6. A Közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei” fejezete „2. 

Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, figyelemmel a támogatási rendelet IV. 

14. § (6) bekezdésében foglaltakra, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását 

követő hat hónapon belül be kell nyújtani. A támogatási rendelet IV. 14. § (6) bekezdése 

szerint, amennyiben az ügyfél a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vette és 

a műveletet 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor az 

utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet IV. 14. § (5) bekezdése szerinti határidőre 

tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig kell benyújtani. Amennyiben a támogatási döntést 

2014. május 31. napját követően veszi kézhez és a műveletet 2015. augusztus 31. napját 

megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási 

rendelet IV. 14. § (5) bekezdése szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. augusztus 31. 

napjáig kell benyújtani. A benyújtás során tekintettel kell lenni a közlemény „I. A kifizetési 

kérelem benyújtásának feltételei” című fejezete „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a 

benyújtható kifizetési kérelmek száma” elnevezésű pontjának kilencedik bekezdésében 

foglaltakra.” 

 

7. A Közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei” fejezete „3. 

Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának első bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„Az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően a helyt adó vagy részben helyt adó 

támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban 
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jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások 

legalább 10%-ára vonatkozóan  kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

8. A Közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei”  fejezete 

„3. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának negyedik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet azon ügyfélnek, aki a 

támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vette, legkésőbb 2015. március 31. 

napjáig kell megvalósítani. A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés 

esetében a művelet legkésőbbi megvalósítási határideje 2015. május 31.” 

9. A Közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei”  fejezete 

„3. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet azon ügyfeleknek, akik a támogatási döntést 2014. május 31. 

napjáig kézhez vették, a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. 

május 31-ig be kell nyújtani. A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés 

esetében az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. 

A benyújtás során tekintettel kell lenni a közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának 

feltételei” című fejezete „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési 

kérelmek száma” elnevezésű pontjának kilencedik bekezdésében foglaltakra.” 

 

Jelen közlemény hatályba lépésével a 117/2014. (VII. 22.) számú MVH közleményben a 

módosítások átvezetésre kerülnek. 

 

III. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a módosított rendelkezéseket a 

támogatási rendelet IV. és a támogatási rendelet V. rendeleteket módosító 1/2014. (IX. 15.) 

MvM rendelet hatálybalépésekor (2014. szeptember 16.) folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

A Közlemény jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

További információk megtalálhatóak a www.kormany.hu, 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 az irányadóak. 

 

Budapest, 2014. október 13. 

 

 Kentési Sándor 

              általános elnökhelyettes 

http://www.mvh.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

