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ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2012. 

augusztus 1. - december 31. közötti időszakra 

 

- 107/2012. (V. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről. 

- 98/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről.  

- 97/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről. 

- 96/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének 

igényléséről. 

- 95/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.II 

 

 

Támogatási előleg igénybevételének lehetősége 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén 

nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI.22.) VM rendelet alapján, az 

ügyfél kérelmére, kizárólag beruházási jellegű fejlesztések megvalósításához az alábbi 

jogcímek esetén is fizet támogatási előleget a 2.§ (1) bekezdése alapján :  

 IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) kialakítására és működtetésére 

meghirdetett támogatási jogcím, 

 az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. 

(VII.29.) VM rendelet LEADER Közösségi célú fejlesztés és LEADER Vállalkozási 

alapú fejlesztés jogcím, 

 Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások 136/2008. 

(X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím, 

 Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások 

33/2011. (IV.28.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím, 

 Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások 47/2012. (V.11.) FVM rendelet 

alapján meghirdetett támogatási jogcím, 

 Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 137/2008. (X.18.) 

FVM rendelet alapján meghirdetett jogcím, 

 Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 160/2009. (XI.19.) 

FVM rendelet alapján meghirdetett jogcím, 

 Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások 135/2008. (X.18.) FVM 

rendelet alapján meghirdetett jogcím, 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
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 Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások 102/2012. (X.1.) FVM 

rendelet alapján meghirdetett jogcím, 

 Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások 138/2008. (X.18.) FVM 

rendelet alapján meghirdetett jogcím, 

 Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások 103/2012. (X.1.) FVM 

rendelet alapján meghirdetett jogcím, 

A rendelet 2012. december 7-én lép hatályba. Az ügyfél által igényelt támogatási előleg 

mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet. 

További információ a Magyar Közlöny 154. számában (2012.november 22.) megjelent 

118/2012. (XI.22.) VM rendeletben olvasható. 

 

 

December 31-én lejár egyes kifizetési kérelmek módosított határideje 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló, 2012. július 28-án hatályba lépett 76/2012. (VII. 

27) VM rendelet rendelkezései alapján az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő – a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén – 2012. december 31-ig 

hosszabbodott meg. 

A határidő közeli lejáratára tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

ismételten felhívja a módosító rendelet alapján érintett ügyfelei figyelmét arra, hogy akik az 

első kifizetési kérelmük benyújtását az eredeti határidőben elmulasztották, 2012. december 

31-ig nyújtsák be első kifizetési kérelmüket, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, 

amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. 

Az elszámolási kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha az MVH a benyújtott kifizetési 

kérelemre (kérelmekre) indult eljárásban a kérelemnek helyt adó, vagy – nem kizárólag egyéb 

elszámolható költségeket jóváhagyó – részben helyt adó határozatot hoz. 

A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. 

 

 

Nyertes Pályázók figyelem! 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely LEADER 2. fordulójában 

LEADER közösségi célú fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén az ügyfél 

a helyt adó vagy a részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 

hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra 

kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. 

 

Kifizetési kérelmét 2012. december 31-ig tudja benyújtani az MVH honlapján közzétett 
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formanyomtatványon (107/2012. (VII.20.) számú MVH Közlemény). 

 

Amennyiben az ügyfél a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 24.§ -ban előírt határidőket nem 

tartja be, úgy az MVH külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel 

egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá 

az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. 

 

 

Február 15-től 7,8 milliárd forintra lehet pályázni 

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági 

tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 

 

Támogatás vehető igénybe e rendeletben meghatározott – ügyfél által bejelentett vagy 

tervezett – nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására. 

A rendelkezésre álló forrás kerete – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásából – 7,8 milliárd forint. 

A támogatás mértéke 

- hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 

65%-a, de legfeljebb 35 millió forint. 

- egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de 

legfeljebb 35 millió forint. 

A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár- vidékfejlesztési támogatások 

igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított elektronikus űrlapon 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de 

legkésőbb 2013. július 2-án 18 óráig lehet benyújtani. 

További részletekért megtalálja a rendeletet a 2012. december 17-én megjelent 171. számú 

Magyar Közlönyben. 

 

 

 


