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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

39/2015. (III. 24.) számú 

  

KÖZLEMÉNYE 

 

egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások 

kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosításáról 

 

 

I. A módosítás indoka 

 

2015. február 17. napján 17 órakor lépett hatályba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek 

módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM 

rendelet), amelyre tekintettel az alábbiakban felsorolt MVH közlemények módosítása vált 

szükségessé: 

 

A. a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott 

támogatás és kifizetés igényléséről szóló 5/2015. (I. 21.) számú MVH közlemény; 

B. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a 

területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 

fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 8/2015. (I. 23.) 

számú MVH Közlemény; 

C. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 9/2015. (I. 23.) számú MVH 

Közlemény; 

D. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a technológiai berendezések 

korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 10/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény; 

E. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 11/2015. (I. 23.) számú 

MVH Közlemény; 

F. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés 

létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 12/2015. (I. 23.) MVH Közlemény; 

G. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek 

korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2015. (I. 

23.) MVH Közlemény; 

H. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások 

igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 14/2015. (I. 

23.) számú MVH Közlemény; 

I. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli 

és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében 



2 

 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 15/2015. (I. 23.) számú MVH 

Közlemény; 

J. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai 

berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 16/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény; 

K. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 17/2015. (I. 23.) számú MVH 

Közlemény; 

L. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

18/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény; 

M. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 

értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 19/2015. (I. 

23.) számú MVH Közlemény; 

N. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 20/2015. (I. 23.) 

számú MVH Közlemény; 

O. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások kifizetésének igényléséről szóló 21/2015. (I. 23.) számú MVH 

közlemény; 

P. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése 

jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 22/2015. (I. 23.) 

számú MVH Közlemény; 

Q. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem élelmiszeripari célú, 

kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elállító üzemek létesítéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 23/2015. (I. 23.) számú MVH 

Közlemény; 

R. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági 

tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 24/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény; 

S. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény. 

 

 

II. Módosuló rendelkezések 
 

A) A LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ AZ EURÓPAI 

MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL NYÚJTANDÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 

KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ÉS KIFIZETÉS IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2015. (I. 21.) SZÁMÚ 

MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 5/2015. (I. 21.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ 

RENDELKEZÉSEI 

 

1.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH közlemény bevezető részének harmadik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr., a támogatási rendelet és a LEADER Helyi Akciócsoportok 

működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.) VM 

rendelet) alapos tanulmányozására a támogatási, és a kifizetési kérelem benyújtása előtt, 
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különös tekintettel a támogatási rendelet 2014. október 1. napján hatályba lépett, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. §-ában foglalt, 

valamint a támogatási rendelet 2015. február 17. napján hatályba lépett, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-

vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet (a 

továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) 52-53. §-ában foglalt módosításaira.” 

 

 

2.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó rendelkezések” 

című fejezete, „I. A kifizetés igénylésének feltételei” elnevezésű pontja az alábbi utolsó 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„A támogatási rendelet 9. § (5a) bekezdése alapján, amennyiben közös megegyezéssel szűnik 

meg átruházott feladatellátásról szóló szerződés, a LEADER HACS a támogatási összeg 

100%-ának lehívására jogosult, és a teljesítés igazolása a támogatási rendelet 9. § (6) 

bekezdésben foglaltak szerint történik. A támogatási rendelet 9. § (5a) bekezdésének 

rendelkezéseit a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”  

 

 

3.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó rendelkezések” 

című fejezete, „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” elnevezésű 

pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 11. § (12) bekezdése szerint legkésőbb 

2015. október 31-ig lehet benyújtani!” 

 

 

4.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó rendelkezések” 

című fejezete, „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” elnevezésű 

pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel megállapított új – 17. § (7) bekezdése 

alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes egészében kötelező, 

közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában – 2015. 

december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

5.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó rendelkezések” 

című fejezete, „III. Kifizetési kérelemben elszámolható kiadások” elnevezésű pontjának első 

bekezdés a) alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 

„Figyelem! A támogatási rendelet 1. melléklete 2015. február 17. napjával módosult.” 
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B) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL AZ ÖNTÖZÉS, A MELIORÁCIÓ ÉS 

A TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁS MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI ÉS KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEINEK 

FEJLESZTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 8/2015. (I. 

23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 8/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 8/2015. (I. 23.) MVH 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: 

 

„Ha az ügyfél támogatási határozata 2010. január 1. napját megelőzően emelkedett 

jogerőre, köteles az utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy 

éven belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig benyújtani. Amennyiben a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az 

utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. 

augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 

Figyelem! 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat 

be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!” 

 

 

2.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának tizenkettedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

4.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik  francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 
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továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és -

használatbavételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

5.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a lemondás” 

elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

6.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„Ha az ügyfél támogatási határozata 2010. január 1. napját megelőzően emelkedett 

jogerőre, köteles az utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb a művelet megvalósulását 

követő egy éven belül, de  

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig benyújtani. 

 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési 

kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve 

lehetősége lenne!”  

 

 

7.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
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„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén az ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

8.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Ha az induló vállalkozás ügyfél a nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első 

teljes naptári évben nem felel meg a mezőgazdasági üzemméret vonatkozásában a támogatási 

rendelet 4. § (3) és (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett 

támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint 

visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.” 

 

 

9.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös 

feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

10.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 
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(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

11.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

12.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. A támogatási határozat jogerőre emelkedésének ideje 

szerint” elnevezésű pontjának első bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

13.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. A támogatási határozat jogerőre emelkedésének ideje 

szerint” elnevezésű pontjának második, harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak 

szerint módosulnak: 

 

„2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (elszámolni), ezt a 

rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás 

mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló 

költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken. 

 

2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet 

benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb 

elszámolható kiadásnak; 

-  a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – 

a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a 

közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen 
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feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, 

ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja. 

 

Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

C) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A VIDÉKI ÖRÖKSÉG 

MEGŐRZÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2015. (I. 23.) 

SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 9/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ 

RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hatodik és hetedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

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

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

augusztus 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül 

nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 

abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a 

művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően 

kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 

határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

A támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetében a Vhr. 17. § 

(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, 

annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg 

a műveletet, 2015. május 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania. 2015. 

május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre 

a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

2.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezet, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek száma” 

elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 
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(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

3.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezet, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és -

használatbavételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot.  

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

4.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a lemondás” 

elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű alpontjának második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

5.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtási időszak augusztus 31-i zárása ellenére az utolsó 

kifizetési kérelmet  

 a támogatási rendelet I. alapján igénybe vett támogatás esetében legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de 

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. 
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Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg.” 

 

 

6.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcíme második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

7.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet II.” alpontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, az  ügyfél köteles a  támogatási 

határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani.” 

 

 

8.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet I.” alpontjának harmadik és negyedik francia bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet 

foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a  valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni. 

 

A támogatási rendelet I.  9. § (1)  bekezdésében nem szabályozott pontozási szempontok 

tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a  nem teljesítés 

pontszámvesztést eredményezne, az  ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 

forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 
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Figyelem! A 7/2015. (II.17.) MvM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított fenti két 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

9.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet I.” alpontjának ötödik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

10.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet II.” alpontjának hetedik és nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „Ha az  ügyfél a  támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet 

foglalkoztat az  üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a  valamennyi kifizetési 

kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot 

köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni. 

 A támogatási rendelet II. 9. §  (1)  bekezdésében nem szabályozott pontozási 

szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a  

nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az  ügyfél szempontonként 

a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának 

megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 66. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

két bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

11.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 

 „Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

12.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

13.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, 

„Támogatási rendelet I.” alpontjának harmadik, hetedik és nyolcadik francia bekezdése 

hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

14.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, 

„Támogatási rendelet I.” alpontjának nyolcadik francia bekezdése utáni dőlt betűs 

bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

  

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

15.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, 

„Támogatási rendelet II.” alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A  Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, az  ügyfél köteles a  támogatási 

határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani.” 

 

 

D) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A TECHNOLÓGIAI 

BERENDEZÉSEK KORSZERŰSÍTÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS 

KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 10/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A 

TOVÁBBIAKBAN: 10/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 10/2015. (I.23.) MVH közlemény „I. Kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, 1.” Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. június 30-ig kell benyújtani.”  
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2.) A 10/2015. (I.23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A TBB jogcím 1. és 2. célterület esetében az utolsó kifizetési kérelmet 

 

legkésőbb 2015. június 30-ig kell benyújtani.” 

 

 

3.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” elnevezésű alcím második bekezdés harmadik albekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

4.)  A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának első bekezdése 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„a jogcím 1. célterületére, illetve a 2. célterületen mezőgazdasági termelői minőségben 

támogatási kérelmet benyújtó ügyfél köteles a támogatási kérelmének benyújtásától 

kezdődően az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a támogatási rendelet 4. § 

(4) bekezdésében foglalt a művelet tényleges megvalósítási időpontjától kezdődően - illetve 

induló vállalkozás esetén legkésőbb a 2016. naptári év vonatkozásában - az üzemeltetési 

kötelezettség lejártáig a 4 EUME-t meghaladó üzemméretet fenntartani.” 

 

 

5.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

fejezete „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának hetedik bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál 

kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – 

hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 
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6.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete „1 Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet 

legkésőbb 2015. május 31. napjáig megvalósítani;” 

 

 

7.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának kilencedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fentiek teljesülése esetén is köteles az ügyfél a műveletet 2015. május 31. napjáig 

megvalósítani és a kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. június 30-ig benyújtani. A Vhr. 3. § (4) 

bekezdése értelmében a művelet megvalósítása azt jelenti, hogy a műveletet alkotó összes 

tevékenység okirattal igazoltan lezárásra kerül; az okirat építési beruházás esetén a jogerős 

használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt 

közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan 

teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat. A számviteli bizonylat pénzügyi 

teljesítésének időpontjának is a megvalósítási időn belül kell lennie.” 

 

 

8.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának tizedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben a támogatási rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő olyan 

időpontban jár le, amikor nincs kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor 2015. március 16-

ig a támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a kifizetési kérelmét.” 

 

 

9.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. június 30. napjáig köteles benyújtani. A 

támogatási rendelet 4. § (8) bekezdése értelmében az utolsó kifizetési kérelem elbírálásához 

az ügyfélnek rendelkeznie kell a működéshez szükséges, a külön jogszabályban előírt, a 

szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal.” 

 

 

E) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A FALUMEGÚJÍTÁSRA ÉS -

FEJLESZTÉSRE IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 11/2015. 

(I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 11/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hatodik és hetedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 
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„Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet I. alapján igénybe vett támogatás 

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

augusztus 31-ig, a támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetében a művelet 

megvalósulását követő hat hónapon belül, annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját 

megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, 2015. május 31. napjáig kell az utolsó 

kifizetési kérelmet benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éves vagy 

hat hónapos határidőn belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó 

kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de a támogatási rendelet I. 

alapján igénybe vett támogatás esetében legkésőbb augusztus 31-ig, a támogatási rendelet II. 

alapján igénybe vett támogatás esetében legkésőbb 2015. május 31-ig - kell benyújtani, amely 

a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 

 

A támogatási rendelet I. esetén 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még 

akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége 

lenne!  

A támogatási rendelet II. esetén 2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még 

akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége 

lenne!  
 

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

2.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

3.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 
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jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot.  

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

4.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Támogatási rendelet I.  

 

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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye.”  

 

 

5.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezete, „A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak” elnevezésű 

alpontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtási időszak augusztus 31-i zárása ellenére az utolsó 

kifizetési kérelmet  

 

 a támogatási rendelet I. alapján igénybe vett támogatás esetében - a Vhr. 17.§ (3) 

bekezdésének megfelelően - legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven 

belül, de  

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig, 

 

[…] 

 

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

6.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcíme második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 



17 

 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

7.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. 3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet I.” alpontjának negyedik és ötödik francia bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

”A támogatási rendelet I. 9. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján, ha az ügyfél a 

támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az 

üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján 

jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni.  

A támogatási rendelet I. 9. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján az (1) 

bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség 

nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az 

ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

Figyelem! A 7/2015. (II.17.) MvM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

két bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

8.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. 3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet I.” alpontjának hatodik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

9.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. 3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet II.” alpontjának harmadik, valamint nyolcadik és kilencedik francia bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

 „A támogatási rendelet II. 4. § (12) bekezdésének rendelkezése alapján, a Vhr. 25. § 

(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a támogatási határozattal 

jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani.  
 

[…] 
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 A támogatási rendelet II. 9. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján, ha az ügyfél a 

támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az 

üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján 

jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.  

 A támogatási rendelet II. 9. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján, az (1) 

bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség 

nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az 

ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.  

 

Figyelem! A 7/2015. (II.17.) MvM rendelet 64. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

két bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

10.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. 3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási 

rendelet II.” alpontjának tizedik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

11.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt határidőt nem tartja be, úgy az 

MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet 

határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel 

egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.”  

 

 

12.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 

 „Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 
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(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

13.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

14.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” fejezete, „2. Támogatási rendelet I.” alpontjának harmadik, hetedik és 

nyolcadik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

15.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I.” alpontjának nyolcadik francia 

bekezdése utáni dőlt betűs bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

16.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának 

harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatási 

határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani.” 
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F) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A NÖVÉNYTERMESZTÉS 

LÉTESÍTMÉNYEINEK KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK 

IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 12/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 

12/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását 

követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési 

kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell 

benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. Figyelem! 2015. 

augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként 

erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!”  

 

 

2.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

4.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –
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használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

5.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

fejezete „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a lemondás” 

elnevezésű pontja „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően, benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele 

szemben a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az 

első (vagy bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási 

rendelet ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.”  

 

 

6.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Ha az ügyfél támogatási határozata 2010. január 1. napját megelőzően emelkedett 

jogerőre, köteles az utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb a művelet megvalósulását 

követő egy éven belül, de  

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig benyújtani. 

 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési 

kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve 

lehetősége lenne!”  

  

 

7.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” elnevezésű alcím második bekezdés harmadik albekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 
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(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

8.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3 Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának harmadik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 9. § (4) bekezdése alapján mezőgazdasági termelő ügyfél esetén, ha a 

művelt terület a benyújtás évétől számított 4. évre a pénzügyi tervben vállalt mérettől 30%-ot 

meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl 

százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 

0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan 

részvétel jogcímén visszafizetni. A támogatási rendelet 9. § (4) bekezdésének rendelkezéseit a 

2015. február 17. napján már folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.”  

 

 

9.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3 Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 9. § (5) bekezdése alapján TCs ügyfél esetén, ha a vállalkozás 

árbevétele a pénzügyi tervében a benyújtás évéhez képest a 4. évre vállalt árbevételtől 40%-ot 

meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó csökkenésén túl 

százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 10%-át intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. A támogatási rendelet 9. § (5) 

bekezdésének rendelkezéseit a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”  

 

 

10.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3 Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának ötödik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, ha a mezőgazdasági termelő ügyfél, vagy 

TCs ügyfél esetén a TCs tagok összesített állatlétszáma az üzemeltetési kötelezettség 

időtartama alatt elmarad a 200 ÁE állatlétszám szinten tartásának vállalásától, akkor az 

ügyfél köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatás 10%-át 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. A támogatási rendelet 9. § 

(6) bekezdésének rendelkezéseit a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”  
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11.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete az alábbi első bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

12.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete  az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

13.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerőre 

emelkedett támogatási határozat esetén” elnevezésű pontjának első bekezdése hatályon kívül 

helyezésre kerül. 

 

 

14.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási 

határozat esetén” elnevezésű pontjának harmadik bekezdése hatályon kívül helyezésre 

kerül. 

 

 

15.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezetének ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 
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„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”. 

16.) A 12/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezetének hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

G) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK 

KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2015. 

(I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 13/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

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

száma” elnevezésű pontjának tizenkettedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

2.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 
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3.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

4.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően, benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele 

szemben a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az 

első (vagy bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási 

rendelet ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.”  

 

 

5.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” elnevezésű alcím második bekezdés harmadik albekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 
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6.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.1.3 Egyéb kötelezettségek” elnevezésű pontjának első bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Az ÁTK I-III. támogatási rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja szerint, valamint az ÁTK IV. 

támogatási rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja szerint az ügyfél az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtása előtt az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Program keretében szervezett 

kötelező képzésen köteles részt venni. Ha az ügyfél a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az 

ÁTK I-IV. támogatási rendeletek 10. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott támogatási 

összeget 20%-kal csökkenteni kell.” 

 

 

7.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete „II. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek” 

elnevezésű pontjának tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt 

feltüntetett - munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség 

időtartama alatt, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként évente - köteles a valamennyi kifizetési 

kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 

300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. A fenti 

rendelkezést a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő eljárásokban, valamint 

jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

8.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. ÁTK I.-III. jogcímekre vonatkozó különös feltételek” 

elnevezésű pontjának második, harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (elszámolni), ezt a 

rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás 

mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló 

költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken. 

 

2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet 

benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb 

elszámolható kiadásnak; 

-  a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – 

a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a 

közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen 

feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, 

ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja. 

 

Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 
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„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

9.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. ÁTK I.-III. jogcímekre vonatkozó különös feltételek” 

elnevezésű pontjának hetedik és nyolcadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

10.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. ÁTK I.-III. jogcímekre vonatkozó különös feltételek” 

elnevezésű pontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

11.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „II. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek” 

elnevezésű pontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani azzal, hogy a hozzá 

kapcsolódó jogerős  használatba vételi engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó.” 

 

 

12.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „II. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek” 

elnevezésű pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. május 31. napjáig megvalósítani.” 
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H) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK 

IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 14/2015. 

(I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 14/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI  

 

1.) A 14/2015. (I. 23.) MVH 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: 

 

„FIGYELEM! Jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak 

minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet a jelen közlemény II. fejezetében foglaltak 

szerint kell benyújtani. Amennyiben ebben az időszakban kifizetési kérelem nem kerül 

benyújtásra, az MVH hivatalból a legkésőbb benyújtott kifizetési kérelmet utolsónak tekinti, 

és azt annak megfelelően vizsgálja (adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében). Az 

utolsó kifizetési kérelem vizsgálata során ellenőrzésre kerülnek többek között a művelet 

megvalósítását igazoló dokumentumok.” 

 

 

2.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának harmadik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

3.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hetedik és nyolcadik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„76/2011. (VII. 29.) VM rendelet esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban – de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig – kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. Kizárólag a működési kiadások elszámolására az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. Figyelem! 2015. 

augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként 

erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet esetén kizárólag a működési kiadások elszámolására az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. Figyelem! 2015. 

augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként 

erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

35/2013. (V. 22.) VM rendelet esetén kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. 

napjáig nyújtható be. Figyelem! 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még 

akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége 

lenne! 
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Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

4.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

5.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, 

amely szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

6.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, Lemondás alpontjának második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye.  
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A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet kapcsán megjegyzendő, hogy amennyiben az ügyfél a Vhr. 

24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdés szerinti 9 

hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben a Vhr. 35. § (9) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye.” 

 

 

7.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak:  

2015. február 1. – augusztus 31.” 

 

 

8.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

9.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezete a második bekezdést követően az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

 

„76/2011. (VII. 29.) VM rendelet esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban – de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig – kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. Kizárólag a működési kiadások elszámolására az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. Figyelem! 2015. 

augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként 

erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet esetén kizárólag a működési kiadások elszámolására az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. Figyelem! 2015. 

augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként 

erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

35/2013. (V. 22.) VM rendelet esetén kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. 

napjáig nyújtható be. Figyelem! 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még 

akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége 

lenne!” 

 

 

10.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

 „Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 



31 

 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

11.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

12.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

13.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  
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 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

14.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „A 

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:” 

megjelölésű részének negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.”  

 

 

15.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „A 

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:” 

megjelölésű részének első bekezdésének második francia bekezdése hatályon kívül 

helyezésre kerül. 

 

 

16.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „A 

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:” 

megjelölésű részének második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 
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nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.”  

 

17.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „A 

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:” 

megjelölésű részének harmadik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. A 7/2015. (II. 

17.) MvM rendelet 40. §-ával hatályon kívül helyezett 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 24. § 

(3) bekezdésének rendelkezését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. 

február 17. napján) folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell alkalmazni. 

 

18.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „A 

35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:” 

megjelölésű részének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig meg kell 

valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be.” 

 

 

I) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A LEADER EURÓPAI UNIÓN 

BELÜLI ÉS HARMADIK ORSZÁGBELI TERÜLETEKKEL VALÓ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

JOGCÍM KERETÉBEN NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 15/2015. 

(I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 15/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának nyolcadik, kilencedik és tizedik bekezdései az alábbiak 

szerint módosulnak: 
 

„Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell 

megvalósítania, továbbá legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési 

kérelmet benyújtania. Ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, 

ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne! 

 

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

2.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 
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(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

3.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is.  

Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, mint a támogatási 

határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá nem haladhatja meg 

a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – jóváhagyott kiadásainak 12 %-

át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió 

forintot. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

4.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontjának „Lemondás” alpontjának második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

5.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek legkésőbb 

2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.” 

 

 

6.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének ötödik és hatodik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
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7.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén az ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR, vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

8.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek” alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek legkésőbb 2015. 

május 31. napjáig kell az együttműködési projektet megvalósítania.” 

 

 

9.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

10.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 
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kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

11.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

12.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Speciális szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik francia bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek legkésőbb 2015. 

május 31. napjáig kell az együttműködési projektet megvalósítania.” 

 

 

J) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A KERTÉSZETI GÉPEK, 

TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉHEZ A 2013. ÉVBEN NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS 

KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 16/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A 

TOVÁBBIAKBAN: 16/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.)  A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 
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2.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

3.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” pontja, „1.1. Vhr. szerinti kötelezettségek” 

elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó kötelezettségek” 

elnevezésű alcím második bekezdés második albekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

4.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezetének ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatási 

határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani.” 

 

 

K) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A KERTÉSZET 

KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 17/2015. 

(I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 17/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

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

száma” elnevezésű pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

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

legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig 

kell benyújtani. A támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetén az utolsó 

kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani. 2015. május 31. napját 

követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 

határidejét tekintve lehetősége lenne!” 
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2.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

4.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és -

használatbavételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

5.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 
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a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

6.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” elnevezésű alcím második bekezdés második albekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

7.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések„ 

című fejezete, „1.3 Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „A támogatási 

rendelet I. alapján támogatott ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő jogkövetkezmények” 

elnevezésű alpontjának második és harmadik bekezdései hatályon kívül helyezésre 

kerülnek. 
 

 

8.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „A támogatási 

rendelet II. alapján támogatott ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő kötelezettségek” elnevezésű 

alpontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani” 

 

 

9.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „A támogatási 

rendelet II. alapján támogatott ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő kötelezettségek” elnevezésű 

alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat 

közlésétől számított két éven belül – de legkésőbb 2015. május 31. napjáig – meg kell 

valósítani.” 

 

 



40 

 

10.) A 17/2015 (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete „1. 3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „A támogatási 

rendelet II. alapján támogatott ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő jogkövetkezmények” 

alpontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt 

feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség 

harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan 

részvétel jogcímén visszafizetni.” 

 

 

11.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. A támogatási rendelet I.” elnevezésű pontjának 

második, harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (elszámolni), ezt a 

rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás 

mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló 

költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken. 

 

2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet 

benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb 

elszámolható kiadásnak; 

-  a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – 

a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a 

közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen 

feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, 

ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja. 

 

Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

12.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának hatodik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.”  
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13.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának hatodik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

14.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának 

tizenkettedik és tizenharmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

15.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 
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L) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A LEADER TÉRSÉGEK KÖZÖTTI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL 

SZÓLÓ 18/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 18/2015. (I. 23.) MVH 

KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának második bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

2.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának kilencedik, tizedik és tizenegyedik bekezdései az alábbiak 

szerint módosulnak: 

 

„Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell 

megvalósítania, továbbá legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési 

kérelmet benyújtania. Ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, 

ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne! 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően a 2015. évben február 1. és 

június 30., valamint augusztus 1. és 31. között kell benyújtani. Ennek megfelelően július 

hónapban a kifizetési kérelem benyújtási időszak szünetel.  

 

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

4.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, 

amely szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat 

alapján, továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a 

szabadalmi jogok és licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett 

közmű-rácsatlakozási és –használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások 

összege azonban nem lehet több mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb 

elszámolható kiadások mértéke, továbbá nem haladhatja meg a beruházás – egyéb 

elszámolható kiadások nélkül számított – jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. 

december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál 

fordítsanak különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

5.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” alpontjának második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

6.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 11. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek legkésőbb 

2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.” 

 

 

7.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének hetedik és nyolcadik bekezdései hatályon kívül helyezésre 

kerülnek. 
 

 

8.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 
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(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni 

kell ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel 

a számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a 

Vhr. 3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. 

számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

9.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek” alpontjának első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése alapján az ügyfélnek az együttműködési projektet 

legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell megvalósítania.”  

 

 

10.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

11.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 
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12.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

13.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Speciális szabályok” elnevezésű pontjának harmadik és 

negyedik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„A támogatási rendelet 11. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek legkésőbb 

2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.” 

 

 

M) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK 

ÉRTÉKNÖVELÉSÉRŐL SZÓLÓ 19/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 

19/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

2.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, 

amely szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 
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nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

3.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja „Lemondás” elnevezésű alpontjának második bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Támogatási rendelet I. esetében: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél az esetleges közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának igazolásával történő határidő hosszabbítást is figyelembe véve, ha a Vhr. 24. 

§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) bekezdés szerinti 9 hónapot 

követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben a Vhr. 35. § (9) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye.”  

 

 

4.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” pontja, „1.1. Vhr. szerinti kötelezettségek” 

elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó kötelezettségek” 

elnevezésű alcím második bekezdés második albekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni 

kell ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel 

a számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a 

Vhr. 3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. 

számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

5.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. A támogatási rendelet I. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan” elnevezésű pontjának második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (elszámolni), ezt a 

rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás 

mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló 

költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken. 
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2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet 

benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb 

elszámolható kiadásnak; 

-  a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – 

a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a 

közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen 

feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, 

ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja. 

 

Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

6.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. A támogatási rendelet I. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan:” elnevezésű pontjának negyedik és ötödik bekezdései helyébe az 

alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

7.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete „1. A támogatási rendelet I. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan” elnevezésű pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 
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abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

8.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. A támogatási rendelet I. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan” elnevezésű pontjának második, nyolcadik és kilencedik 

bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

9.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. A támogatási rendelet II. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan:” elnevezésű pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően –a műveletet 2015. május 31. napjáig 

meg kell valósítani, azaz a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárni (okirat: 

építési engedélyköteles beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, nem építési 

engedélyköteles beruházás esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve a gazdasági 

eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat);” 

 

 

10.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. A támogatási rendelet II. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan:” elnevezésű pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”. 

 

11.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. A támogatási rendelet II. alapján benyújtott támogatási 

kérelmekre vonatkozóan:” elnevezésű pontjának nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 
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12.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendeletenként eltérő jogkövetkezmények” 

elnevezésű pontja, „3.1.1 A támogatási rendelet I. szerinti jogkövetkezmények” elnevezésű 

alpontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ha az ügyfélnek a beruházással érintett termékek esetében a támogatási rendelet I. 5. számú 

mellékletben szereplő támogatható termékek értékesítéséből származó árbevételének a 

beruházással érintett termékek értékesítéséből származó árbevételéhez viszonyított aránya a 

beruházás befejezését követő első lezárt, teljes gazdasági évtől kezdődően 50%-nál nem 

nagyobb, vagy 50%, akkor az ügyfél köteles a feltételtől való eltérés után egész 

százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 

0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén 

visszafizetni. A fenti rendelkezést a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

13.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendeletenként eltérő jogkövetkezmények;” 

elnevezésű pontja „3.1.2. A támogatási rendelet II. szerinti jogkövetkezmények ” elnevezésű 

alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ha az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a támogatási kérelemben vállalt 

munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat, hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő 

összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén visszafizetni. A fenti rendelkezést a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

14.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendeletenként eltérő jogkövetkezmények;” 

elnevezésű pontja, „3.1.2 A támogatási rendelet II. szerinti jogkövetkezmények” elnevezésű 

alpontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ha az ügyfél által vállalt árbevétel arányos jövedelmezősége 50%-ot meghaladóan marad el 

a beruházás megvalósítását követő első lezárt, teljes gazdasági évben vállalt árbevétel 

arányos jövedelmezőségétől, akkor az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész 

százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 

0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén 

visszafizetni. A fenti rendelkezést a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

N) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK 

ÖSZTÖNZÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 20/2015. (I. 

23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 20/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 



50 

 

száma” elnevezésű pontjának nyolcadik és kilencedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

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

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

augusztus 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül 

nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 

abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a 

művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően 

kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 

határidejét tekintve lehetősége lenne!  

  

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

2.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

,,Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

3.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot.  

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 
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4.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltnak nem tett eleget, úgy az (1) bekezdés 

szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben a Vhr. 

35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

5.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezete, harmadik bekezdés első pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtási időszak augusztus 31-i zárása ellenére az utolsó 

kifizetési kérelmet:  

 a támogatási rendelet I.-III. alapján igénybe vett támogatások esetében legkésőbb a 

művelet megvalósulását követő egy éven belül, de  

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.” 

 

 

6.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.1. Vhr. szerinti kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden 

beruházásra egyaránt vonatkozó kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének 

albekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

7.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, 

ellenőrzések”című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja 

második bekezdésének tizenkettőtől a tizenhatodik terjedő alpontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 
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 „a támogatási rendelet I., II. keretében jóváhagyott fejlesztés esetén ha az ügyfél által 

realizált – szállásadásból vagy szolgáltatásból származó – árbevétel az üzemeltetési 

kötelezettség negyedik naptári évében 50%-nál nagyobb mértékben marad el a 

negyedik évre vállalt árbevételtől. akkor köteles a támogatási összegből valamennyi 

kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, 

de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel címén 

visszafizetni, 

 a támogatási rendelet I-IV. keretében jóváhagyott fejlesztések esetén: 

 ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál 

kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, 

akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának 

megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan 

részvétel jogcímén visszafizetni. Minden további pontozási szempont tekintetében 

vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés 

pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési 

kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de 

legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni jogosulatlan részvétel jogcímén 

visszafizetni. 

 szálláshelyhez kötődő fejlesztések esetében az ügyfél által az üzemeltetési 

kötelezettség alatt vállalt szolgáltatásokhoz (étkeztetés, szabadidős sport vagy 

rekreációs szolgáltatás, vezetett túrázási lehetőség vagy a természeti kulturális 

értékek megismertetése, bemutatása) kapcsolódó együttműködési 

megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összegből – együttműködési megállapodásonként 

egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan 

részvétel jogcímén, 

 ha az ügyfél nem tesz eleget a támogatási rendelet I. 5. § (9) bekezdés d) vagy h) 

pontja, a támogatási rendelet II. 5. § (9) bekezdés d) vagy h) pontja, a támogatási 

rendelet III. 9. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja vagy a támogatási rendelet IV. 8. § 

(2) bekezdés d) vagy h) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható 

mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor kötelezettségszegés esetén a 

támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 

5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forintot köteles intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, 

 amennyiben az ügyfélnek vadászati turizmusra irányuló szolgáltatások, valamint 

vadászturizmus célterületre irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati 

jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles 

az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a 

megszerezett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát 

benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem 

szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor az ügyfél a 

támogatási összegből a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának 

megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel megállapított fenti bekezdések a 7/2015. (II. 

17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.” 
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8.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” pontjának második és harmadik 

bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

,,Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani. 

 

A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

9.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I-III.” elnevezésű pontja első 

bekezdésének címe az alábbiak szerint módosul: 

 

„2011. március 5. napjáig jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:” 

 

 

10.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I-III.” elnevezésű pontja második, 

„2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerőre emelkedett támogatási határozat 

esetén:”elnevezésű bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

11.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I-III.” elnevezésű pontja harmadik 

bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

12.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I-III.” elnevezésű pontjának 

negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

13.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának 

harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-

ig kell megvalósítania. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 57. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

14.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának negyedik 

és ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-

ig kell megvalósítania. 

 

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 támogatási rendelet V. 15. § (5a) bekezdése alapján az ügyfél a 15. § (3) és (5) 

bekezdésében meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és 

hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély 

még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy 

példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig 

felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (3) és (5) bekezdésben meghatározott 

okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM 

rendelet 75. § (3) bekezdésével megállapított jelen bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is 

alkalmazni kell.” 
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O) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL NYÚJTANDÓ, A VIDÉKI 

GAZDASÁG ÉS A LAKOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE 2013-

TÓL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 21/2015. (I. 23.) 

SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 21/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) 

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatott műveletet 2015. 

május 31-ig köteles megvalósítani.” 

 

 

2.) A 21/2015. (I. 23.) MVH 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: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi  határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

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

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

4.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című 

fejezet „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 
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jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot.  

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

5.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5.  A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű részének első és második bekezdései 

az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„Figyelem! A Vhr.-től eltérően az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló 

határidőig, vagy ha az első kifizetési kérelmét határidőben benyújtotta, akkor 2015. május 31. 

napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan 

nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél a lemondással az első kifizetési kérelem 

benyújtására nyitva álló határidőt (mely a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 6 hónap, kivéve, ha az ügyfél a támogatási rendelet 14. § (3) bekezdésében foglalt 6 

hónapos határidő alól a támogatási rendelet 14. § (3a) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint 

mentesül), illetve az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó feltételek teljesítése esetén 

legkésőbb a 2015. május 31-ig rendelkezésre álló megvalósítási határidőt követően benyújtott 

lemondása nem fogadható el, és vele szemben a támogatási rendelet 16. § (2) és (4) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye.” 

 

 

6.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” pontja, „1.1. Minden beruházásra egyaránt 

vonatkozó kötelezettségek” elnevezésű alpontja második francia bekezdésének albekezdése 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra.” 
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7.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések ” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” pontjának „1.7. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja „A beruházásra vonatkozó egyedi kötelezettségek a 3. és 

4. célterület esetében” részének nyolcadik franciabekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A 3. és a 4. célterület keretében, engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó 

kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi 

engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló építésügyi hatósági bizonyítványt. 

Amennyiben az ügyfél a jogerős használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel 

tudomásulvételét igazoló építésügyi hatósági bizonyítványt az utolsó kifizetési kérelemmel 

nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, 

vagy az  engedély még nem emelkedett jogerőre, az  MVH a  kifizetési eljárást a  jogerős 

engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. 

szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően ezen okirat hiánya esetén 

a kifizetési kérelem elutasításra kerül. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 73. § (1) bekezdésével megállapított 

103/2013.(XI. 8.) VM rendelet 14. § (11) bekezdésében foglaltakat a 7/2015. (II. 17.) MvM 

rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

8.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések ” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” pontja, „1.7. Jogcímspecifikus kötelezettségek” 

elnevezésű alpontja „Jogkövetkezmények” részének második franciabekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 
 

„Ha az ügyfél nem tesz eleget a 7. § (2)-(5), valamint (7)-(12) bekezdés szerinti 

kötelezettségeinek, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az 

ügyfél kötelezettségszegés esetén kötelezettségenként valamennyi kifizetési kérelem alapján 

jóváhagyott támogatási összeg 5 százalékának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint 

visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 73. § (2) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

9.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának harmadik és 

negyedik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 
 

„Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási határozattal jóváhagyott 

műveletet 2015. május 31-éig meg kell valósítani. 

 

Amennyiben az ügyfél a műveletet 2015. május 31-ig nem valósítja meg, vagy első kifizetési 

kérelmével a támogatási határozatban a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb kiadások 

összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával nem számol el, abban az 

esetben az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 
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ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett 

támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.” 

 

 

P) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A MEZŐGAZDASÁGI UTAK 

FEJLESZTÉSE JOGCÍMRE NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 

22/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 22/2015. (I. 23.) MVH 

KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának kilencedik, tizedik és tizenegyedik bekezdései az alábbiak 

szerint módosulnak: 

 

„Támogatási rendelet I. esetében a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 3 

éven belül meg kell valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. Figyelem! 2015. augusztus 31. napját követően 

kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 

határidejét tekintve lehetősége lenne!   

 

Támogatási rendelet II. esetében kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig 

nyújtható be. A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig kell 

megvalósítani. Figyelem! 2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor 

sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

 

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

2.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 
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3.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizenkettedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

4.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően, benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele 

szemben a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az 

első (vagy bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási 

rendelet ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

5.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„Támogatási rendelet I. esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de  

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.  

 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési 

kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve 

lehetősége lenne!” 
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6.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

 „Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 

 

 

7.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1. 3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja negyedik bekezdésének hatodik francia bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett 

munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama 

alatt, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 

2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén 

visszafizetni. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 45. § (1) bekezdésével megállapított 

fenti rendelkezést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17.) 

folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

8.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1. 3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek” elnevezésű alpontjának negyedik bekezdésének kilencedik és tizedik 

francia bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 
 

„Ha az ügyfél a 3. és a 4. év vonatkozásában nem teljesíti a pénzügyi tervre vonatkozó 

pontozási szempontok alapjául szolgáló kötelezettségeket, és a nem teljesítés pontszámvesztést 

eredményezne, akkor az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján 

jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő, de összesen legfeljebb a jóváhagyott 

támogatási összeg 10%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén 

visszafizetni. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 45. § (2) bekezdésével megállapított 

fenti rendelkezést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17.) 

folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell. 

Ha az ügyfél a pontozási szempontok közt feltüntetett feltételt a közfoglalkoztatottak 

alkalmazására vonatkozóan, vállalása ellenére nem teljesíti, akkor köteles a támogatási 

összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén visszafizetni. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 45. § (2) bekezdésével 

megállapított fenti rendelkezést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. 
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február 17.) folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni 

kell.”  

 

 

9.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

10.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

11.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, mely döntés ellen 

fellebbezéssel élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-én telne le 
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abban az esetben 2015. augusztus 31-ig benyújthatja az utolsó kifizetési kérelmét.” 

 

 

12.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I.” elnevezésű pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

 a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (elszámolni), ezt a 

rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás 

mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló 

költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken.” 

 

 

13.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű pontjának 

harmadik és negyedik francia bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

 

 

14.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű pontjának 

második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell.” 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 2011. március 5. napján lépett hatályba. 

Ebből kifolyólag az elszámolható kiadások összegének 80%-át azon ügyfelek esetében kell 

teljesíteni, akiknek 2011. március 5. napján támogatási határozatuk vonatkozásában nem 

volt folyamatban jogorvoslati, vagy döntés felülvizsgálati eljárás és a támogatási kérelemre 

indult eljárása helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal nem került 

lezárásra.” 

 

 

Q) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A NEM ÉLELMISZERIPARI CÉLÚ, 

KISKAPACITÁSÚ, NÖVÉNYI ALAPÚ NYERSSZESZ, NYERSOLAJ ELŐÁLLÍTÓ ÜZEMEK LÉTESÍTÉSÉHEZ 

NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 23/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH 

KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 23/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ 

RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 23/2015. (I. 23.) MVH 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: 
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„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő 

egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési 

kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell 

benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. Figyelem! 2015. 

augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként 

erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!” 

 

 

2.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 

 

 

4.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható 

kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak 

különös figyelmet a megváltozott TESZOR számokra!” 
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5.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, „Lemondás” megjelölésű részének második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

6.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” című fejezetének harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„Az intézkedés esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de  

 

legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. 

 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési 

kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve 

lehetősége lenne!”  

 

 

7.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” pontja, „1.1. Vhr. szerinti kötelezettségek” 

elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó kötelezettségek” 

elnevezésű alcím második bekezdés második albekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította a Vhr. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra!” 
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8.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek:” elnevezésű alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„TCS ügyfél a fejlesztés befejezését követő 4. évre vállalt árbevételének legalább 50%-át 

köteles realizálni, ellenkező esetben az elmaradás arányában százalékpontonként a 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 

20%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. A fenti 

rendelkezést a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő eljárásokban, valamint 

jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

9.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus 

kötelezettségek:” elnevezésű alpontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Ha a mezőgazdasági termelő, vagy Feldolgozó ügyfél a fejlesztés befejezését követő 4. évre 

vállalt árbevétel arányos jövedelmezőség 50%-át meghaladóan marad el 

a) a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre, vagy 

b) – ha az ügyfél számára kedvezőbb –, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes 

gazdasági évre 

akkor az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 

20%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. A fenti 

rendelkezést a 2015. február 17. napján már folyamatban lévő eljárásokban, valamint 

jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

10.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

 

11.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második és 

harmadik bekezdései helyébe az alábbi bekezdés lép: 
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„Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani.” 

 

 

12.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

13.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának kilencedik, 

tizedik és tizenegyedik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (elszámolni), ezt a 

rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás 

mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló 

költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken. 

 

2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: 

- a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet 

benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb 

elszámolható kiadásnak; 

-  a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 

kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – 

a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a 

közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen 
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feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, 

ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja. 

 

 

14.) A 23/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontja az alábbi utolsó 

bekezdéssel egészül ki: 
 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 

 

 

R) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A NEM MEZŐGAZDASÁGI 

TEVÉKENYSÉGGÉ TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁLÁSRA NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK 

IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 24/2015. (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 

24/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az ügyfél a támogatási rendelet módosult 2. § (7) bekezdése értelmében köteles a támogatott 

műveletet legkésőbb 2015. május 31. napjáig megvalósítani. 

 

2.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontjának nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi  határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.” 

 

 

3.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek 

száma” elnevezésű pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

„Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 
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4.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának 

tizennegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot.  

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

5.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” 

című  fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a 

lemondás” elnevezésű pontja, ,,Lemondás” megjelölésű részének második bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 
 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél a a támogatási rendelet 2. § (10) 

bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy a támogatási rendelet 2. § (10) bekezdése 

szerinti 6 hónapot követően, de legkésőbb a támogatási rendelet 2. § (7) bekezdése alapján 

2015. május 31-ig rendelkezésre álló megvalósítási határidőt követően benyújtott lemondása 

nem fogadható el, és vele szemben a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának 

van helye.”  

 

 

6.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. szerinti 

kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 
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mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

7.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának második, 

harmadik és negyedik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„A támogatási rendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján, ha az ügyfél a 

támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az 

üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként 

egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának 

megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén. 

A támogatási rendelet 11. § (1) bekezdésében nem szabályozott pontozási szempontok 

tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés 

pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 

forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

 

A támogatási kérelemben megjelölt tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési 

kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei 

között. E kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a 

hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 68. § (1)-(2) bekezdéseivel megállapított fenti 

három bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

8.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának hetedik és 

nyolcadik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„Társas vállalkozás létrehozása esetén – amennyiben az új tevékenység nem működési 

engedélyhez kötött – a kifizetési kérelmet már az új vállalkozás nevében kell benyújtani, mert 

a támogatási rendelet alapján a tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem 

benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. E 

kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható. Ehhez szükséges legkésőbb az első 

kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a 128/2013. (VII. 30.) MVH közlemény alapján, 

annak mellékletét képező nyilvántartásba vétel iránti kérelmet beadni az új vállalkozás 

nevében, valamint a 88/2012. (VII. 13.) MVH Közlemény alapján a Jogutódlás 

megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelmet benyújtania, melyben 

kérelmeznie kell a kötelezettség átadás jóváhagyását. A kifizetési kérelmek alapjául szolgáló 

bizonylatokat, továbbá a fejlesztés jellegétől függően az építési naplót, engedélyeket, stb. már 

az új vállalkozás nevére szükséges kiállítani. 
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A támogatási rendelet alapján, amennyiben a tervezett tevékenység működési engedélyhez 

kötött új tevékenység, akkor annak legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor 

szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. E kötelezettség az 

utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban 

meghatározott határidőn belül pótolható. Ennek értelmében, ha működési engedélyhez kötött 

új tevékenységről van szó, akkor az új vállalkozást (akár egyéni vállalkozó, akár társas 

vállalkozás) létre kell hozni az első kifizetési kérelem benyújtásáig, és ezt az MVH felé 

igazolni szükséges. Ekkor egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vett adatok módosítása 

iránti kérelem beadását még az első kifizetési kérelem benyújtása előtt, az ügyféladatokban 

bekövetkezett változást követő 15 napon belül szükséges megtenni. Társas vállalkozás esetén a 

nyilvántartásba vétel iránti kérelem beadását, valamint a 88/2012. (VII. 13.) MVH Közlemény 

alapján a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem 

benyújtását elegendő az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig megtenni, és ekkor a kifizetési 

kérelmek alapjául szolgáló bizonylatokat, továbbá a fejlesztés jellegétől függően az építési 

naplót, engedélyeket, stb. az eredeti őstermelő ügyfél nevére lehet kiállítani.” 

 

 

9.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” 

című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának ,,utolsó kifizetési 

kérelem benyújtása esetén az alábbi rendelkezésekre kell tekintettel lenni” elnevezésű 

alcímének első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

,,Amennyiben a támogatási kérelemben megjelölt tervezett tevékenység működési engedélyhez 

kötött új tevékenység, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie az 

ügyfél bejelentett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez 

kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül 

pótolható.” 

 

 

10.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

 

11.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet” elnevezésű pontjának utolsó 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet 

legkésőbb 2015. május 31. napjáig megvalósítani.” 

 

 

12.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VI. Közlemény kapcsolódó mellékletei és a 

benyújtandó dokumentumok listája” című fejezete q) pontjának második bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 
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Nem működési engedély köteles tevékenység esetén a fejlesztéssel 

érintett tevékenységre vonatozó, Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz 

beküldött "Bejelentő és változás bejelentő lap" másolata, 

amelyben a tevékenység bejelentése megtörtént és a hozzá tartozó 

Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított "Elfogadó nyugta" 

másolata 

amennyiben a 

fejleszteni kívánt 

tevékenység nem 

működési engedély 

köteles 

első KK, vagy az 

első KK-hoz 

kapcsolódó 

hiánypótlási 

felhívásban 

meghatározott 

határidő 

          

 

S) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A MIKROVÁLLALKOZÁSOK 

LÉTREHOZÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL 

SZÓLÓ 26/2015. (I. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 26/2015. (I. 26.) 

SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI 

 

1.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának 

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

kérelmek száma” elnevezésű pontjának hetedik és nyolcadik bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak: 
 

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

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

augusztus 31-ig kell benyújtani, amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül 

nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 

abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a 

művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően 

kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 

határidejét tekintve lehetősége lenne! 
 

Figyelem! Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. 

március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel 

rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi  határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”  

 

 

2.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának 

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

kérelmek száma” elnevezésű  pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 

 

,,Figyelem! A Vhr. – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) megállapított új – 

17. § (7) bekezdése alapján az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében – teljes 

egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés.” 
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3.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának 

feltételei” című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű  

pontjának tizennegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely 

szerint támogatás vehető igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képező táblázat alapján, 

továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és 

licencek ellenértékére, valamint a közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –

használatba vételi díjra is. Az egyéb elszámolható kiadások összege azonban nem lehet több, 

mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá 

nem haladhatja meg a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – 

jóváhagyott kiadásainak 12 %-át, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek 

esetén legfeljebb 10 millió forintot.” 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra 

vonatkozó 3. számú mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös 

figyelmet a megváltozott TESZOR számokra. 

 

 

4.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának 

feltételei” című fejezete, „5. A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

és a lemondás” elnevezésű pontja „Lemondás” megjelölésű részének  második 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 Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, úgy az (1) 

bekezdés szerinti 9 hónapot követően benyújtott lemondása nem fogadható el, és vele szemben 

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben az első (vagy 

bármely soron következő) kifizetési kérelem benyújtására a vonatkozó támogatási rendelet 

ettől eltérő határidőt ír elő, úgy a lemondás a fentieknek megfelelően, az eltérően 

meghatározott határidőn belül terjeszthető elő.” 

 

 

5.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával 

kapcsolatos szabályok” című fejezetének második és harmadik bekezdései az alábbiak 

szerint módosulnak: 
 

,,A támogatási rendelet I.-II.-III. alapján igénybe vett támogatás esetében az utolsó kifizetési 

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

augusztus 31-ig kell benyújtani, amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül 

nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 

abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a 

művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. augusztus 31. napját követően 

kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 

határidejét tekintve lehetősége lenne!” 
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6.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, 

ellenőrzések” című fejezete, ,,1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.1. Vhr. 

szerinti kötelezettségek” elnevezésű alpontja, „1.1.1. Minden beruházásra egyaránt vonatkozó 

kötelezettségek” alcím második francia bekezdésének albekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Nem minősül elutasítási oknak, ha az ügyfél a számviteli bizonylatokon nem tünteti fel az 

elszámolni kívánt tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 

Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját 

(kombinált Nomenklatúra-kódját). A számlaösszesítőn azonban továbbra is szerepeltetni kell 

ezen adatokat. Egyéb elszámolható kiadásról szóló számla esetén a ügyfél tüntesse fel a 

számlarészletezőn, hogy TESZOR vagy SZJ számot tartalmaz-e, illetve TESZOR esetén a Vhr. 

3. számú mellékletében szereplő bontás szerint adja azt meg. Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) 

MvM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú 

mellékletét. A kifizetési kérelmek összeállításánál fordítsanak különös figyelmet a 

megváltozott TESZOR számokra.” 

 

 

7.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, 

ellenőrzések” című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának 

első és második bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

,,A Támogatási rendelet I. esetén a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez 

közvetlenül kapcsolódó, a Támogatási rendelet I. 3. § (2) bekezdésben meghatározott, 

gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési 

kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, 

vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E 

kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható.  

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

,,A Támogatási rendelet II. alapján a tervezett tevékenység esetén legkésőbb az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a mikrovállalkozás 

bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó 

felvett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó 

hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

8.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, 

ellenőrzések” című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja a 

második bekezdést követően az alábbi új bekezdéssel egészül ki: 
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,,A Támogatási rendelet III. 2. § (3) bekezdése alapján, ha a tevékenység működési 

engedélyhez kötött új tevékenység Támogatási rendelet III. 2. § (2) bekezdésétől eltérően a 

tevékenységnek legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a 

mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az 

egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez 

kapcsolódó hiánypótlás keretében a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül 

pótolható. 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 54. § (1) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

9.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, 

ellenőrzések” című fejezete, „.1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja az 

utolsó bekezdést követően  az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

 

,,A Támogatási rendelet I. 9. § értelmében: 

 

„9. § (1) Ha az ügyfél által realizált árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi 

tervben 4. évre vállalt árbevételtől, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésen túli mértékre, 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő 

összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén visszafizetni. 

(2) Ha az ügyfél által a művelet megvalósításának évét követő három évben realizált összes 

árbevétel a benyújtás évében realizált árbevételhez viszonyított növekményének összege nem 

éri el a támogatás 15%-át, akkor elmaradás esetén valamennyi kifizetési kérelem alapján 

jóváhagyott támogatási összeg 2%-át de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb 

főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles – 

hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(4) A 9. § (1)–(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok 

tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés 

pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 

forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdéseket a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

A Támogatási rendelet II. 14. § (1) és (2) bekezdései értelmében: 

 

 „(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál 

kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – 

hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 
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(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt 

kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést 

eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 34. § (2) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

A Támogatási rendelet III. 13. § (2) bekezdése értelmében: 

 

„(2) A 13. §(1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt 

kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést 

eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 

támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 54. § (3) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

10.) A 26/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás 

különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. § (1) bekezdésében előírt 9 hónapos határidőt nem tartja 

be, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a 

kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, 

ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot 

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában 

rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére 

és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem 

nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem 

bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.” 

 

11.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű 

pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében: 

„d) 20. § (4) bekezdésének […] rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati 

eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még 

le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell”.” 
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12.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű pontja 

az alábbi ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

,,Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 2015. február 17. napjával hatályon kívül 

helyezte a Vhr. 24. § (2) és (2a) bekezdéseit azzal, hogy a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem 

kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/K. §-sal került kiegészítésre, amelynek 

(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt a Vhr. 

35. § (9) bekezdése szerint hozott döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. 

(II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. február 17. napján) a jogorvoslati eljárás 

még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 31.-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. 

napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani. 

 

A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél  

 a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és 

 határozatban megállapításra került a jogosulatlan részvétel, amely döntés ellen 

jogorvoslattal élt és a jogorvoslati eljárás 2015. február 17-én még folyamatban 

volt, és 

 a megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt, vagy legkésőbb 2015. május 

31-ig telne le 

abban az esetben 2015. augusztus 31-ig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, 

és  az utolsó kifizetési kérelmét benyújtani.” 

 

 

13.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I.” elnevezésű pontja 

első bekezdésének címe az alábbiak szerint módosul: 

 

„2011. március 5. napjáig jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:” 

 

 

14.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I.” elnevezésű pontjának 

harmadik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

15.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű 

pontjának harmadik és negyedik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

16.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet III.” elnevezésű 

pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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,,A támogatási rendelet III. 4. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján, a Vhr. 25. § (2) 

bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-ig kell 

megvalósítania.  

 

Figyelem! A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 54. § (2) bekezdésével megállapított fenti 

bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

17.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet III.” elnevezésű 

pontjának negyedik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

18.) A 26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő 

elszámolás különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet III.” elnevezésű 

pontjának hetedik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

III. A közlemény hatálya 
  

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A módosított rendelkezéseket valamennyi 

közlemény esetében a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet vonatkozó, a jogcímrendeletbe beépülő 

szabályai szerint kell alkalmazni. 

 

Jelen közlemény hatályba lépésével az érintett közleményekben a változtatások átvezetésre 

kerültek. 

 

Az érintett közlemények jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

További információk megtalálhatóak 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 abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Budapest, 2015. március 23. 

 

 

Dr. Gyuricza Csaba  

elnök 
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