A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
60/2015 (V.5.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák
bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény
módosításáról
I. A módosítás indoka
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív
technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetése jogcím
keretében nyújtott támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX.9.) MVH
Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosításáról rendelkezik.
A módosítás szükségességét egyrészt a 2015. március 30. napján hatályba lépett az egyes
agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XII. törvény 3. fejezet 5. §
(1) bekezdésének, 6. §-ának, 8. §-ának, valamint 10. §-ának rendelkezései indokolják, melyek
a mezőgazdasági, agár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
módosításáról rendelkeznek.
A módosítás alapjául szolgálnak továbbá a Bizottság az 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására
és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési
támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének
vonatkozó 43-44. cikkei, melyek a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 65/2011/EU bizottsági rendelet 2015. január 1-jétől történő hatályon
kívül helyezéséről valamint a jogszabályok alkalmazásáról rendelkeznek, másfelől az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált
igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében történő megállapításáról szóló 809/2014/EU végrehajtási rendeletének 63. cikke,
mely a jogosulatlan kifizetésekről és igazgatási szankciókról rendelkezik.
Mindemellett a módosításra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 21.
§-a miatt is szükség van, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 3. § (3)
bekezdés a) pontját és 9. § (7)-(8) bekezdéseit érinti.
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II. Módosuló rendelkezések
1. A Közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei című fejezet,
első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek
benyújtásának határideje
2014. augusztus 1 – 2015. május 31.
a második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek
benyújtásának határideje
2014. augusztus 1 – 2015. május 31.
Azon ügyfelek, akik azért nem tudják a fenti határidőben benyújtani kifizetési
kérelmüket, mert támogatási kérelmük kapcsán jogorvoslati eljárás van folyamatban,
vagy még nem rendelkeznek elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási
határozattal, kifizetési kérelmüket az eljárás eredményétől függően (tehát jogerős helyt
adó vagy részben helyt adó határozattal történő lezárás esetén)
2015. február 1 – 2015. június 30.
között nyújthatják be”
2. A Közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei című fejezet,
3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy 2015. január 1. napját megelőzően benyújtott kifizetési
kérelmek esetében a Bizottság 65/2011/EU rendeletének 30. cikkében foglaltak értelmében,
amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja
az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított
támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a
megállapított támogatási összeg különbözetével. Nem alkalmazandó azonban csökkentés, ha a
kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy nem felelős a támogatásra nem jogosult összeg
feltüntetéséért.”
3. A Közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei című fejezet,
3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek,
valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös
megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről
szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2015. január 1-jétől hatályon
kívül helyezte a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások,
valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi
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rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
Fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek
esetében, függetlenül attól, hogy a bemutató üzemi program mely programidőszakban került
végrehajtásra, az Európai Parlament és Tanács 1307/2013/EU rendelete, a Bizottság
809/2014/EU rendelete, valamint a Bizottság 640/2014/EU rendelete szerinti új ellenőrzési és
szankcionálási szabályok alkalmazandóak.
Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az
integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló 809/2014/EU végrehajtási
rendeletének 63. cikke értelmében, amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási
összeg több mint 10%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságának
vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási
összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével. Nem
alkalmazandó azonban csökkentés, ha a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy nem felelős
a támogatásra nem jogosult összeg feltüntetéséért.”
4. A Közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei című fejezet,
4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése elnevezésű pontjának második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„Az eljárás során hiánypótlásra az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a végzésben
kitűzött határidőn belül van lehetőség. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a
kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. A
hiánypótlásra nyitva álló határidő az ügyfél kérelmére nem hosszabbítható meg.
Halasztás/határidő hosszabbítás az ügyfél kérésére nem adható és a kifizetési kérelemre
indult eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel. Eljárás felfüggesztésére csak abban
az esetben van lehetőség, amennyiben az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes
elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a
hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan
nem dönthető el.”
5. A Közlemény II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok című
fejezet második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A benyújtás ideje:
A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódóan:
2014. augusztus 1 - 2015. május 31.
A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódóan:
2014. augusztus 1 - 2015. május 31.
Ha a Bemutató Üzem azért nem tudta a támogatási rendeletben szereplő határidőben
benyújtani a kifizetési kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még
nem rendelkezik elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, akkor
az eljárás eredményétől függően:
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2015. február 1 – 2015. június 30.”
A kifizetési kérelem benyújtásához Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó)
szükséges. Az elektronikus kifizetési kérelem benyújtás módjáról részletesebb
felvilágosítást jelen közlemény 2. számú mellékletét képező dokumentumban
talál. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja
olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi
munkanapon jár le. Mindezek alapján – a munkaszüneti napokat figyelembe véve – az
első és második projektterv teljesítési időszakhoz tartozó kifizetési kérelem legkésőbb
2015. május 31-én, míg a folyamatban lévő jogorvoslati eljárással érintett, vagy
elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal még nem
rendelkező kérelmezők esetében 2015. június 30-án nyújtható be az MVH-hoz. „
6. A Közlemény III. A kérelmek elbírálása című fejezet második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben ügyfélkapun keresztül
benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon
kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okokat a Ket. 30. §-a valamint az MVH tv.
56. § (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.”
7. A Közlemény III. A kérelmek elbírálása című fejezet hatodik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy a
számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi
előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatás nem fizethető ki, továbbá a
2015. január 1. napját megelőzően benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 65/2011/EU
rendeletének 30. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges. A 2015.
január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól, hogy a bemutató
üzemi program mely programidőszakban került végrehajtásra, az Európai Parlament és
Tanács 1307/2013/EU rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete, valamint a Bizottság
640/2014/EU rendelete szerinti új ellenőrzési és szankcionálási szabályok alkalmazandóak.”
8. A Közlemény IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések című fejezet 1.3
Jogcímspecifikus kötelezettségek elnevezésű pontjának nyolcadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„
− A bemutató üzemi programon jelenléti ív készül, amely tartalmazza a résztvevők nevét,
ügyfél-azonosítóját, aláírását, adószámát vagy adóazonosító jelét, a NÉBIH által
nyilvántartott erdőgazdálkodói kódját (amennyiben a résztvevő erdőgazdálkodó),
őstermelői igazolvány számát (amennyiben őstermelő), egyéni vállalkozói igazolvány
számát, elletve nyilvántartási számát (amennyiben a résztvevő egyéni vállalkozó
mezőgazdasági termelő ügyfél). Amennyiben a támogatási rendelet 5. § (2) c) pontja
szerinti jelenléti ívre vonatkozó feltételeket nem teljesíti, akkor az adott résztvevőre
vonatkozóan nem jogosult támogatásra.”
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9. A Közlemény VII. Kapcsolódó jogszabályok fejezete az alábbi bekezdésekkel egészül
ki:
− Az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a
485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
− A Bizottság 2014. március 14-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek,
valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös
megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről;”
VIII. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, azzal hogy az egyes agrártámogatási
tárgyú rendeletek módosításról szóló 2015. évi XII. törvénnyel megállapított, az MVH tv.
38. § (6a) bekezdését, 41. § (2a) bekezdését, valamint 57/A. § (5a) bekezdését a 2015. évi
XII. tv. hatálybalépésekor (2015. március 30.) folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell. Valamint azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21./2015.
(IV. 17.) MvM rendelettel megállapított, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való
megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.)
VM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontját, 9. § (7) és (8) bekezdését a 21./2015. (IV. 17.)
MvM rendelet hatálybalépésekor (2015. április 18.) folyamatban lévő eljárásokban,
valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
A Közlemény jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
További információk megtalálhatóak a www.kormany.hu, valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei
kirendeltségek ügyfélszolgálatán.
Amennyiben e közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015. május 5.

Dr. Gyuricza Csaba
elnök
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