A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
95/2015. (VIII. 12.) számú
KÖZLEMÉNYE
egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások
kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosításáról
I. A módosítás indoka
A módosítás alapjául szolgál a Bizottság 2014. július 17-i 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 rendelete (a továbbiakban:
Bizottság 809/2014/EU rendelete), továbbá a 2015. március 30. napján hatályba lépett az
egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XII. törvény (a
továbbiakban: 2015. évi XII. törvény), valamint a 2015. június 10. napján hatályba lépett az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet), a 2015. július 14. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló
33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet (a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet), és a
2015. július 23. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról szóló
34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet (a továbbiakban: 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet),
amelyekre 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 az állattartó telepek
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2015. (I.
23.) MVH Közlemény;
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G. 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;
H. 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;
I. 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;
J. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 17/2015. (I. 23.) számú MVH
Közlemény;
K. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló
18/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény;
L. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 19/2015. (I.
23.) számú MVH Közlemény;
M.az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 20/2015. (I. 23.)
számú MVH Közlemény;
N. 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;
O. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése
jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 22/2015. (I. 23.)
számú MVH Közlemény;
P. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági
tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről szóló 24/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény;
Q. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló
26/2015. (I. 26.) számú MVH közlemény;
R. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások
kifizetésének igényléséről szóló 77/2015. (VI. 19.) 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
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1.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény harmadik bekezdésének utolsó mondata az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„(…) valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet) 47. §-ában foglalt módosításaira.”
2.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „A) A támogatási kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete, „VI. A támogatási kérelem elbírálása” elnevezésű pontjának
második bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer ismételten
kibocsátható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő az ügyfél kérelmére nem hosszabbítható
meg, és amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a
külön erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
Az ügyintézés gyorsabb lebonyolítása érdekében azonban kérjük, hogy a kérelemhez
szükséges minden dokumentumot a kérelemmel együtt szíveskedjen benyújtani.
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.”
3.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete, „I. A kifizetési igénylésének feltételei” elnevezésű pontjának
tizenegyedik bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: a Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
4.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete „I. A kifizetési igénylésének feltételei” elnevezésű pontjának
tizennyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Ha a teljesítésigazolás a beszámolóban szereplő feladatok 100%-nál kisebb mértékű
teljesítéséről szól, a támogatás legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján a Bizottság
809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankcióval csökkentett támogatási összegének
és a teljesítés mértékének a szorzata.”
5.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete, „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok”
elnevezésű pontjának hetedik bekezdése után „A benyújtás helye:” szövegrész elé az
alábbi szövegrész kerül:
„A kérelem benyújtására vagy beérkezésére nyitva álló, illetve eljárási cselekményre
meghatározott határidő vagy határnap elmulasztása esetén igazolásnak van helye a 2007. évi
XVII. törvény 38. § (6a) bekezdésében foglalt feltételek mellett.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.”
6.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete, „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok”
elnevezésű pontjának a benyújtási határidőről rendelkező rész b) pontja az alábbi szöveggel
egészül ki:
„Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 11. § (12) bekezdése szerint legkésőbb
2015. október 31-ig lehet benyújtani!
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A támogatási rendelet 11. § (5b) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél a 2015 októberében
benyújtott kifizetési kérelmében - az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakon felül elszámolhatja a 2015 októberében felmerült személyi és dologi kiadásokat is.
A támogatási rendelet 11. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az (5) bekezdés a) pontja
szerinti kifizetési kérelem benyújtására az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val
kötött feladat átruházásról szóló szerződésben meghatározott feladatait ellátta, vagy,
amelynek átruházott feladatellátásról szóló szerződése közös megegyezéssel szűnt meg, és
munkatervi feladatait ellátta.
A támogatási rendelet 11. § (6) bekezdésében foglaltakat a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatályba lépésekor, tehát a 2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
7.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete, „III. Kifizetési kérelemben elszámolható kiadások” elnevezésű
pontja első bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) az 1. és 2. melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%ban (Figyelem! A támogatási rendelet 1. melléklete 2015. június 9. napjával módosult.)”
8.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „B) A kifizetési kérelemre vonatkozó
rendelkezések” című fejezete, „V. A kifizetési kérelmek elbírálása” elnevezésű pontjának
negyedik bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer ismételten
kibocsátható. 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, és amennyiben a hiánypótlást az ügyfél
a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön erre vonatkozó végzés hiányában adja
postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
Az ügyintézés gyorsabb lebonyolítása érdekében azonban kérjük, hogy a kérelemhez
szükséges minden dokumentumot a kérelemmel együtt szíveskedjenek benyújtani.
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
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.”
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9.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH közlemény „C) Általános szabályok” című fejezete, „I.
Kapcsolódó jogszabályok” elnevezésű pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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”
10.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „8. számú melléklet: A LEADER Helyi Akció
Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok” című melléklete, 2.
Dologi, felhalmozási kiadások fejezete „a Termék beszerzését, szolgáltatás igénybevételét
igazoló számviteli bizonylatok” első pontjának második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Termék beszerzése, anyagbeszerzés (pl.: irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, tárgyi eszköz)
és szolgáltatás elszámolása esetén a rendeletben meghatározott összeghatárra tekintettel (5. §
(3)) a bruttó 250 000 Ft egyedi értéket meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű
beszerzések számlatételeinek együttes összege esetén) két árajánlat, a választás indokolása
szükséges.
IH előzetes hozzájárulásáról szóló nyilatkozat szükséges (5. § (4) bekezdés), ha a nagy
értékű tárgyi eszköz beszerzése a bruttó 100 000 Ft bekerüléséi értéket eléri vagy
meghaladja. Tárgyi eszköz beszerzése esetén a tárgyi eszköz karton, továbbá a beszerzés és
könyvelés során keletkezett elsődleges bizonylatok (jellemzően: teljesítésigazolás, átadásátvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, megrendelés és visszaigazolása, szerződés).
Amennyiben szolgáltatás igénybevétele, vagy a 2. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott
feladatellátás érdekében felmerülő feladatonként számított költség a 11. § (5) bekezdés b)
pontja szerinti elszámolási időszakban meghaladja a bruttó 500 000 Ft-ot, akkor a
szolgáltatás megrendeléséhez vagy a feladatellátás megkezdéséhez az IH előzetes
jóváhagyása szükséges. Az IH jóváhagyását a támogatási rendelet 6. melléklete szerinti
adattartalmú formanyomtatványon lehet kérelmezni.”
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11.) Az 5/2015. (I. 21.) MVH Közlemény „10. számú melléklet: Önellenőrzési lista” című
mellékletének tizedik sora az alábbiak szerint módosul:
„A bruttó 100 000 Ft teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti nagy értékű
tárgyi eszköz beszerzése, valamint az elszámolási időszakban a szolgáltatás igénybevétele,
vagy önként vállalt feladat ellátása érdekében felmerülő feladatonként számított költség a
bruttó 500.000,- Ft-ot meghaladja […]”

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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek – a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus
úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
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 pontja a tizedik bekezdést követően az alábbi két bekezdéssel egészül ki:
„Azon támogatási ügy esetében, amelyben a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény
alapján a vízitársulat helyett jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül ügyfélnek, az
ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig benyújtani.
2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
3.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című
fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
4.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című
fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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,
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vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése
nélkül megalapozottan nem dönthető el.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
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” megnevezésű alpontjának második bekezdése hatályon
kívül helyezésre kerül.
6.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezete az ötödik bekezdést követően az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Azon támogatási ügy esetében, amelyben a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV.
törvény alapján a vízitársulat helyett jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül
ügyfélnek, az ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb
2015. augusztus 31-ig benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
7.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének 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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
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8.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
9.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
10.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) és 35. § (9) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2)
bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a
támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az
elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely
jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van,
valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy
legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként
nem rendelkezik – 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 hetedik
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
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bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
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 második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
- 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.”
13.) A 8/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”
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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

C.)

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 hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetében a Vhr. 17. § (3)
bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június 30.
napjáig kell benyújtania. 2015. június 30. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem
nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell!”
2.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című
fejezet, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, az Európai
Parlament és Tanács 1307/2013/EU rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete, valamint
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a Bizottság 640/2014/EU rendelete szerinti új ellenőrzési és szankcionálási szabályok
alkalmazandóak.”
3.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
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 hatályon kívül
helyezésre kerül.
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
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a támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetében a Vhr. 17. § (3)
bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek
legkésőbb 2015. június 30-ig kell benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. június 30. napját
követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetőség lenne!”
6.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének 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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
7.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
8.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1.2. A kérelem módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos
jogok és kötelezettségek” elnevezésű pontja, „A beruházás megvalósításának helyének
módosításáról szóló” pontjának második bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
9.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
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benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
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 negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a támogatási
határozattal jóváhagyott műveletet 2015. június 30. napjáig megvalósítani.”
11.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontjának, „Támogatási
rendelet II.” alpontjának ötödik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
12.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) és a 35. § (9) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati
eljárásokban sem kell alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre,
amelynek (2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr.
vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani,
és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt
valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van,
valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy
legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként
nem rendelkezik – az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet
megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
13.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának nyolcadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
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Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás. Így a támogatási rendelet II. 4.
§ (16) bekezdése alapján közbeszerzés lefolytatása esetén a közbeszerzés lefolytatására
kötelezettek esetében sem hosszabbodnak meg a határidők a Vhr. 33. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint.”
14.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontjának,
„Támogatási rendelet I.” című alpontjának „2011. március 5. után jogerőre emelkedett
támogatási határozat esetén:” elnevezésű pontja az alábbiak szerint módosul:
„2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
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.”
15.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontjának
„Támogatási rendelet I.” alpontjának negyedik bekezdése az alábbi utolsó bekezdéssel
egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni.”
16.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontjának
„Támogatási rendelet II.” alpontjának első bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
17.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontjának
„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. június 30. napjáig megvalósítani.”
18.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontjának
„Támogatási rendelet II.” alpontja az alábbi tizedik bekezdéssel egészül ki:
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„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (13) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati
eljárásokban sem kell azokat alkalmazni.”
19.) A 9/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

D.) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

EGYES JOGCÍMEK ESETÉBEN
TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK KORSZERŰSÍTÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉHEZ
NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK 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. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek
száma” elnevezésű pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező_ügyfelek – a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus
úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
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2.) A 10/2015. (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 negyedik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
3.) A 10/2015. (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 utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.”
4.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
kilencedik francia bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„A Vhr. 29. § (11) bekezdése szerinti módosítás során, amennyiben a kifizetési kérelem
alapját képező gép azonosítható a támogatási rendelet vonatkozásában lezárt
gépkatalógusban kódokkal ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem
szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a kifizetési kérelem mellékleteként köteles
benyújtani kettő, a támogatási rendelet 9. melléklete szerinti tartalmi elemekkel rendelkező,
egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel
rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal
rendelkező gép kerül elfogadásra.
Az ügyfélnek ilyen esetben a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép
a gépkatalógus szerinti gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki
paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül
melyiknek feleltethető meg, és
a támogatási rendelet szerinti melyik tevékenység végzésére alkalmas, valamint melyik
célból került értékesítésre.
Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó
nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más
forgalmazótól nem szerezhető be.
Figyelem!
A támogatási rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a
Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.)
MvM rendelettel megállapított 11. § (12)-(14) bekezdéseit, és a 9. mellékletét a 33/2015. (VII.
13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

5.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenharmadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem!
A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek
esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
6.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
A kifizetési kérelemre indult eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel. Eljárás
felfüggesztésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az ügy érdemi eldöntése
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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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
7.) A 10/2015. (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” megnevezésű alpontjának első bekezdése helyébe
az alábbi bekezdés lép:
„Az ügyfél a megvalósítási időszak utolsó napjáig benyújtott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás
egészéről lemond.”
8.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A TBB jogcím 1. és 2. célterület esetében az utolsó kifizetési kérelmet
legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.”
9.) A 10/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”

10.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus
kötelezettségek” megnevezésű alpontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
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„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet
legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig megvalósítani.”

11.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első és második bekezdése
helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet) 2015. június 10. napjával hatályon kívül helyezte a támogatási rendelet 11. § (4)
bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy
új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első
kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással
összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben,
és az erről szóló közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, amely alapján a
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján a
jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási
határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy –
amennyiben a támogatási rendelet másként nem rendelkezik – az ügyfél 2015. augusztus 31.
napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet
benyújtani.”
12.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
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. augusztus 31. napjáig megvalósítani.”
13.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának ötödik és hatodik bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.

14.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának kilencedik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„A fentiek teljesülése esetén is köteles az ügyfél a műveletet 2015. augusztus 31. napjáig
megvalósítani és a kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. augusztus 31-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
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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.”
15.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának tizedik bekezdése hatályon
kívül helyezésre kerül.
16.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának tizenharmadik bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
17.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának tizennegyedik bekezdése
helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. 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.”
18.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „V. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának huszonharmadik bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben az ügyfél a műveletet a támogatási rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt
megvalósítási határidőig nem valósítja meg, úgy az MVH – amennyiben kifizetési kérelem
alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – a támogatási
határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való
jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik.”
19.) A 10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az
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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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

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

E.)

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 bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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 Vhr. 17.
§ (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június
30. napjáig kell benyújtania.
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. június 30. napját követően kifizetési kérelmet még
akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége
lenne!
Figyelem! A fenti rendelkezéseket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az
Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési
támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban:
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell!”
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. – a 28/2015. (VI.9) MvM rendelettel megállapított új – 36/L. § (2)
bekezdése alapján, amennyiben az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e
rendeletben vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben
benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése
miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
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hatálybalépésekor a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó
megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig
telne le, úgy - az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől
eltérő rendelkezése hiányában - az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott
műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
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
tizenkettedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
4.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
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amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
5.) 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” megjelölésű alpontjának harmadik és negyedik
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
6.) A 11/2015. (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 II. alapján igénybe vett támogatás esetében a Vhr. 17. § (3)
bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek
legkésőbb 2015. június 30-ig kell benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. június 30. napját
követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetőség lenne!”
7.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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
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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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási
rendeletének 63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
9.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a
támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való
módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
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.” megnevezésű alpontjának harmadik 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. június 30. napjáig megvalósítani.”
11.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási
rendelet II.” megnevezésű alpontjának negyedik bekezdése hatályon kívül helyezésre
kerül.
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12). A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1.3. Jogcímspecifikus kötelezettségek” elnevezésű pontja, „Támogatási
rendelet II.” megnevezésű alpontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet II. 8. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján, a Vhr. 17. § (3)
bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június 30.
napjáig kell benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. június 30. napját
követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetőség lenne!”
13.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
14.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontja az alábbi
harmadik bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. § -sal került kiegészítésre, amelynek
(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e rendeletben
vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani,
és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt
valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási döntést jogorvoslati
kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor a
jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási
határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy - az
egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől eltérő rendelkezése
hiányában - az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet
megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
15.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának nyolcadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
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közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás. Így a támogatási rendelet II. 4.
§ (16) bekezdése alapján közbeszerzés lefolytatása esetén a közbeszerzés lefolytatására
kötelezettek esetében sem hosszabbodnak meg a határidők a Vhr. 33. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint.”
16.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja,
„Támogatási rendelet I.” megnevezésű alpontjának „2011. március 5. után jogerőre
emelkedett támogatási határozat esetén:” elnevezésű pontjának első francia bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
17.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja,
„Támogatási rendelet I.” megnevezésű alpontjának negyedik bekezdése az alábbi utolsó
bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni.”
18.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja,
„Támogatási rendelet II.” megnevezésű alpontjának első bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
19.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja,
„Támogatási rendelet II.” megnevezésű alpontjának második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Az ügyfél 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.”
20.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja,
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„Támogatási rendelet II.” megnevezésű alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a támogatási
határozattal jóváhagyott műveletet 2015. június 30. napjáig megvalósítani.”
21.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja,
„Támogatási rendelet II.” megnevezésű alpontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (13) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati
eljárásokban sem kell azokat alkalmazni.”
22.) A 11/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

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

F.)
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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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező_ügyfelek – a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus
úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
2.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „I. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek
száma” elnevezésű pontjának nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ÁTK. I-II. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet 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! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015.
február 17. napján 17 órakor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „I. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek
száma” elnevezésű pontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ÁTK. III-IV. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. július 31.
napjáig kell benyújtani, ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat
be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne.
Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, ÁTK I-III.támogatási rendelet
9/C. §-át, valamint az ÁTK IV. támogatási rendelet 9. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell!”
4.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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,
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valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
5.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
31

nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
6.) 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” megnevezésű alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
7.) Az 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik, negyedik és ötödik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„ÁTK. I-II. jogcím 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!
ÁTK. III-IV. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet
legkésőbb 2015. július 31. napjáig kell benyújtani.
ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne.
Figyelem!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, ÁTK I-III. támogatási rendelet 9/C. §-t,
valamint az ÁTK IV. támogatási rendelet 9. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell!”
8.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
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Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
9.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2 A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpont harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
10.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
11.) 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 pontja, „2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat”
megnevezésű alpontjának első francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
12.) 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 negyedik bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályba
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell
alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2) bekezdése
szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került,
vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt
alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel
támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015.
június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó
megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig
telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként nem rendelkezik – az ügyfél 2015.
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augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó
kifizetési kérelmet benyújtani.”
13.) Az 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 tizenegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
14.) Az 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 utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy ÁTK III. jogcím keretében támogatásra jogosult ügyfél a
támogatott műveletet legkésőbb 2015. június 30. napjáig köteles megvalósítani, valamint az
utolsó kifizetési kérelmet 2015. július 31. napjáig köteles benyújtani. 2015. július 31. napját
követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, ÁTK I-III. támogatási rendelet 9/C. §-t a
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell!”
15.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek”
elnevezésű pontjának első francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
16.) Az 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek”
elnevezésű pontjának ötödik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
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bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
17.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek”
elnevezésű pontjának kilencedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az utolsó kifizetési kérelmet 2015. július 31. napjáig köteles benyújtani azzal, hogy a hozzá
kapcsolódó jogerős használatba vételi engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó.
Figyelem!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, ÁTK. IV. támogatási rendelet 9. § (3)
bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell!”
18.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. ÁTK IV. jogcímre vonatkozó különös feltételek”
elnevezésű pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. június 30. napjáig megvalósítani.
Figyelem!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, ÁTK. IV. támogatási rendelet 3. § (6)
bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell!”
19.) A 13/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” fejezete az alábbi
francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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
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megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

G.) 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.) SZÁMÚ 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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek - a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint - elektronikus úton
jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
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 pontja a harmadik bekezdést követően az alábbi bekezdéssel egészül
ki:
„Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben:
- a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy
- a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
- az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott
kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor a három hónapos határidőt nem kell figyelembe
venni. Ezen rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
3.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
4.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „ I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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,
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vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése
nélkül megalapozottan nem dönthető el.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
5.) 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” megnevezésű alpontja az alábbiak szerint
módosul:
„Az ügyfél a megvalósítási időszak utolsó napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás
egészéről lemond.
Amennyiben az ügyfél folyamatban lévő ügy során olyan intézkedésben vagy
intézkedéscsoportban való részvétel iránti kérelmét vonja vissza, amelyben a visszavonásra
irányuló kérelme előterjesztéséig a támogatás vagy annak egy részének folyósítása
megtörtént, azaz a támogatásról lemond, úgy a már folyósított támogatásra az intézkedésben
való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.”
6.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
7.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2 A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
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8.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
9.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) és 35. (9) § bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek
(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a
támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az
elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely
jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van,
valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy
legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként
nem rendelkezik – az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet
megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.
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
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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.”
10.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának hatodik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
11.) 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 alpontjának második, harmadik és negyedik bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
12.) 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 alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az ügyfél köteles:
- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások összegének legalább 80 %-át 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.
Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül helyezte
a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell azokat
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alkalmazni, ennek megfelelően a 9 hónapon belüli kifizetési kérelem benyújtási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezés nem alkalmazandó.”
13.) 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 alpontjának második bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
14.) 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 alpontja az első bekezdést követően az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben az ügyfél legalább 80 %-os elszámolásra kötelezett, és a támogatási
határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át teljesíti, de nem
éri el az összeg 80 %-át, a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás – amennyiben
kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó
ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét
5%-kal csökkenteni kell a 2015. január 10. napját követően hozott kifizetési döntések
esetében. Amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások
összegének legalább 50 %-át nem teljesíti, úgy az előző bekezdésben foglaltak szerint a Vhr.
35. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak. A beruházásnak ebben az esetben is
rendelkeznie kell a megfelelő engedélyekkel, és a műveletnek a célnak megfelelően meg kell
valósulnia!”
15.) 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”
megnevezésű alpontjának első 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
35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:”
megnevezésű alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VII. 22.) MvM
rendelet 5. §-a módosította a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 3. § (7) bekezdését, amely alapján
a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell
megvalósítani.
Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be.”
17.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „A
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35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:”
megnevezésű alpontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben az ügyfél legalább 80 %-os elszámolásra kötelezett, és a támogatási
határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át teljesíti, de
nem éri el az összeg 80 %-át, a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás – amennyiben
kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó
ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált
összegét 5%-kal csökkenteni kell a 2015. január 10. napját követően hozott kifizetési
döntések esetében. Amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott
elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át nem teljesíti, úgy az előző bekezdésben
foglaltak szerint a Vhr. 35. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak. A beruházásnak
ebben az esetben is rendelkeznie kell a megfelelő engedélyekkel, és a műveletnek a célnak
megfelelően meg kell valósulnia!”
18.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „Egyéb
jogcímspecifikus kötelezettségek” megnevezésű alpontja, „A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
esetében” megjelölésű alcímének első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Figyelem! A támogatási rendelet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 42. § (1) bekezdésével
módosított – 10. § (7) bekezdésének d) pontja alapján a közösségi célú fejlesztések jogcím
esetében a Vhr. 20. § (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a támogatható
működési kiadások vonatkozásában. A támogatási rendelet 10. § (7) bekezdésének d)
pontjában foglalt rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján támogatott ügyfelek vonatkozásában ez a
kötelezettség szintén nem áll fenn a támogatási rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében.)”
19.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „Egyéb
jogcímspecifikus kötelezettségek” megnevezésű alpontja, „A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
esetében” megjelölésű alcíme az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:
„Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok
ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt
kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában
szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget intézkedésben
való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni. Ezen rendelkezést a 28/2015. (VI.
9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”
20.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontja, „Egyéb
jogcímspecifikus kötelezettségek” megnevezésű alpontja az alábbi alcímmel egészül ki:
„A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet esetében
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Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet módosította a támogatási rendelet 11. § (1)
bekezdését, amely szerint „Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő
értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz
tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési szempont
vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő
összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni”.
Ezen rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10.
napján folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
21.) A 14/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A LEADER EURÓPAI UNIÓN
BELÜLI ÉS HARMADIK ORSZÁGBELI TERÜLTEKKEL 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

H.)

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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (2), (2a) és (3)
bekezdése, valamint a támogatási rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az adott jogcím
vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által
kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási
határozattal rendelkező ügyfelek – a „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
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szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások
a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.”
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 pontjának nyolcadik bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VII. 22.) MvM
rendelet 3. §-a módosította a támogatási rendelet 8. § (5) bekezdését, amely szerint az
ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell
megvalósítania.
Továbbá az ügyfélnek 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!”
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
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
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4.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
5.) 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 pontja, „Lemondás” megnevezésű alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
6.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
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Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
7.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
8.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének harmadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése
nem történt meg, az ügyfél a Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció
alól mentesül.”
9.) 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” megnevezésű alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„
Figyelem! A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek
legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az együttműködési projektet
megvalósítania.”
10.) 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” megnevezésű alpontjának negyedik bekezdése hatályon kívül helyezésre
kerül.
11.) 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” megnevezésű alpontjának tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„
A támogatási rendelet 4. § (1), (2), (3) és (4) bekezdése értelmében az ügyfél köteles:
Az együttműködési projekt keretében az ügyfél által szervezett rendezvény
vonatkozásában:
- a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját
megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint
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- a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően
legkésőbb 30 nappal az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségének
megküldeni.
Az ügyfél a rendezvény helyén az arculati elemeket köteles feltüntetni.
A rendezvény megtartásáról a rendezvény lezárását követően írásbeli emlékeztetőt
készíteni, és azt a kifizetési kérelemmel együtt megküldeni.
Az írásbeli emlékeztető tartalmazza:
- a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának
és eredményének rövid bemutatását,
- legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett
arculati elemeket bemutató dátumozott fotót.
A támogatási rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben az ügyfél a
támogatási rendelet 4. § (1) – (4) bekezdéseiben foglalt, fentiekben részletezett
kötelezettségeinek nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre jóváhagyott támogatási
összeget 5%-kal csökkenti.
Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati
Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályon kívül helyezte
a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdésének azon rendelkezését, amely az ügyfél
számára a közzététel igazolásának benyújtási kötelezettségét írta elő. Ennek
következtében az ügyfél nem köteles a rendezvény témájának, helyszínének és
időpontjának a LEADER HACS honlapján való közzétételét követően megküldeni a
közzététel igazolását az MVH illetékes kirendeltségének.”
12.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
13.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának hetedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként
lefolytatja.”
14.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Speciális szabályok” elnevezésű pontjának második
francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„Figyelem! A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfélnek
legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az együttműködési projektet megvalósítania.”
15.) A 15/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

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

I.)

1.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
hatodik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vhr. 29. § (8) bekezdése alapján a kifizetési kérelem esetén a
támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Gépkatalógust kell alkalmazni
így az elektronikus űrlap vonatkozó részének kitöltését ennek alapján kell elvégezni! A
támogatási kérelemben jóváhagyott gép módosítása esetén amennyiben a kifizetési kérelem
alapját képező gép azonosítható az e jogcímre lezárt gépkatalógusban kódokkal ellátott
gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy
az ügyfél a kifizetési kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, a támogatási rendelet 5.
melléklete szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól
származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó
árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gép kerül
elfogadásra.
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Figyelem! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló
33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet (a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet)
hatálybalépésekor, azaz 2015. július 14. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
2.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
nyolcadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
3.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek
elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. A
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hiánypótlásra nyitva álló határidő az ügyfél kérelmére nem hosszabbítható meg, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
4.) A 16/2015. (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” megnevezésű alpontjának első bekezdése helyébe
az alábbi bekezdés lép:
„Az ügyfél a megvalósítási időszak utolsó napjáig benyújtott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás
egészéről lemond.”
5.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Az ügyfél legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig köteles az utolsó kifizetési kérelmet
benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. július 14. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
6.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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
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előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatás nem fizethető ki, továbbá a
2015. január 1. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
7.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontjának harmadik és negyedik francia bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„
A támogatási határozattal jóváhagyott gép/technológiai berendezés tekintetében az
ügyfél módosítást a kifizetési kérelem benyújtásakor eszközölhet úgy, hogy a
ténylegesen megvásárolt gép/technológiai berendezés gépkatalógus szerinti 8 jegyű
gépkódját kell feltüntetnie az elektronikus űrlap vonatkozó részén, és nem a
támogatási határozatban jóváhagyott gép azonosítóját. A támogatási kérelemben
jóváhagyott gép módosítása esetén amennyiben a kifizetési kérelem alapját képező gép
azonosítható az e jogcímre lezárt gépkatalógusban kódokkal ellátott gépcsoportokhoz
tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a
kifizetési kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, a támogatási rendelet 5.
melléklete szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól
származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó
árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gép kerül
elfogadásra.
Árajánlat esetén az ügyfélnek mellékelnie kell a forgalmazó nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép:
a gépkatalógus szerinti gépcsoportok melyikébe sorolható be,
valamint műszaki paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a
gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és
a támogatási rendelet 1. melléklete szerinti mely kertészeti tevékenység végzése
céljából került értékesítésre.
Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy
mellékelni kell a forgalmazó nyilatkozatát, amely szerint az igényelt gép egyedi
gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be.
A gépkatalógus a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján
(www.mvh.gov.hu) az Alkalmazások menüpont alatt a gépkatalógus alkalmazáson
keresztül érhető el, ahol a jogcím kiválasztásával az adott jogcím vonatkozásában
hatályos gépkatalógusok kerülnek megjelenítésre. Az alkalmazás használatához a
Mozilla Firefox böngésző használata szükséges.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. július 14. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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8.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezetének első, második és harmadik bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
9.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezetének hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben az ügyfél a műveletet a támogatási rendelet 3. § (7) bekezdésében foglalt
megvalósítási határidőig nem valósítja meg, abban az esetben 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 az intézkedésben való jogosulatlan részvétel
miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
Figyelem!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet) hatályon kívül helyezett, 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (1) bekezdését a
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint
jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni!”
10.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezetének hetedik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
11.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VI. Közlemény kapcsolódó mellékletei és a
benyújtandó dokumentumok listája” című fejezete, a „Kizárólag a hiánypótlási felszólításban
előírtak, illetve nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére szolgáló mellékletek” listája az
alábbi formanyomtatvánnyal egészül ki:
„12. számú melléklet - D0053-01 Árajánlatos tétel bejelentő lap”
12.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VI. Közlemény kapcsolódó mellékletei és a
benyújtandó dokumentumok listája” című fejezetében található táblázat az alábbi ponttal
egészül ki:
„
Árajánlatok
vonatkozásában
elvárt
minimális tartalom (támogatási rendelet 9. gépmódosítás
§ (6) bekezdés szerinti árajánlat minimális esetén,
amennyiben
minden érintett
tartalmi elemei)
a)
szükséges
KK
I. Árajánlat kérő:
árajánlat
1. neve
benyújtása
2. lakhelye vagy székhelye
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3. adószáma vagy adóazonosító jele
4. MVH ügyfél-azonosító száma
II. Árajánlat tevő:
1. megnevezése
2. lakhelye vagy székhelye
3. adószáma vagy adóazonosító jele
4. kiadási tétel műszaki adatai
5. kiadási tétel mennyisége
6. kiadási tétel mértékegysége
7. kiadási tétel nettó összege, felszámított
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa)
és a kiadási tétel bruttó
összege, vagy
8. ha az árajánlatból megállapítható az áfa,
akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa
9. a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az
forinttól eltérő
10. korszerűségi mutató
11. ha releváns, forgalmazónak a támogatási
rendelet 9.§ (8) szerinti nyilatkozata
12. árajánlat érvényességi ideje
III. az árajánlattevő aláírása
IV. az árajánlat kiállításának dátuma
„
13.) A 16/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált
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igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról;”

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

J.)

1.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
2.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek
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elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. A
hiánypótlásra nyitva álló határidő az ügyfél kérelmére nem hosszabbítható meg, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
3.) 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” megnevezésű alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
4.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
5.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2 A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
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megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
6.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
7.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3 Jogcímspecifikus
kötelezettségek” megnevezésű alpontja, „A támogatási rendelet II. alapján támogatott
ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő kötelezettségek” megjelölésű bekezdésének második
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
8.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3 Jogcímspecifikus
kötelezettségek” megnevezésű alpontja, „A támogatási rendelet II. alapján támogatott
ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő kötelezettségek” megjelölésű bekezdésének harmadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat
jogerőre emelkedésétől számított két éven belül – de legkésőbb 2015. május 31. napjáig – meg
kell valósítani.
Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet) megállapított, 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (7) bekezdését a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell!”
9.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3 Jogcímspecifikus
kötelezettségek” megnevezésű alpontja, „A támogatási rendelet II. alapján támogatott
ügyfelek esetében a Vhr-től eltérő jogkövetkezmények” megjelölésű bekezdésének nyolcadik
albekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
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10.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet I.” elnevezésű pontja, „2011.
március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén (kivéve azon ügyfelek, akik a
támogatási rendelet II. alapján rendelkeznek jogerős támogatási határozattal):” megnevezésű
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
- 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.”
11.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet I.” elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályba
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell
alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2) bekezdése
szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került,
vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt
alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel
támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015.
június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó
megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig
telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként nem rendelkezik – az ügyfél 2015.
augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó
kifizetési kérelmet benyújtani.”
12.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
13.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának
harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat
jogerőre emelkedésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
Figyelem!
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A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (7)
bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell!”
14.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül – mivel a támogatási
rendelet II. 3. § (7) bekezdése alapján a műveletet a támogatási határozat jogerőre
emelkedéstől számított 2 éven belül meg kell valósítani – köteles legalább a támogatási
döntéssel jóváhagyott támogatási összeg elszámolható kiadások összegének 80 %-ával
elszámolni.
Figyelem!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (7)
bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell!”
15.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának hatodik
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályba
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell
alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2) bekezdése
szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került,
vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt
alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel
támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015.
június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó
megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig
telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként nem rendelkezik – az ügyfél 2015.
augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó
kifizetési kérelmet benyújtani.”
16.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Támogatási rendelet II.” elnevezésű pontjának hetedik
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
17.) A 17/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
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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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

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

K.)

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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése, valamint a támogatási rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az adott jogcím
vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által
kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási
határozattal rendelkező ügyfelek – a „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások
a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.”
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 nyolcadik és kilencedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VII. 22.) MvM
rendelet 4. §-a módosította a támogatási rendelet 8. § (5) bekezdését, amely alapján az
ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. augusztus 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!
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási rendelet – az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet) 72. § (2) bekezdésével módosított –
11. § (1) bekezdése alapján kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt
időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban kell benyújtani. Ennek
megfelelően (a korábbi szabályozástól eltérően) kifizetési kérelem július hónapban is
benyújtható.”
3.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
4.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
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esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
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” megnevezésű alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
6.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének második, harmadik és negyedik bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak:
2015. február 1. – augusztus 31.”
7.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
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Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
9.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének harmadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése
nem történt meg, az ügyfél a Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció
alól mentesül.”
10.) 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” megnevezésű alpontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„
Figyelem! A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése alapján az ügyfélnek az
együttműködési projektet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítania.”
11.) 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” megnevezésű alpontjának második bekezdése hatályon kívül helyezésre
kerül.
12.) 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” megnevezésű alpontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A támogatási rendelet 4. § (1), (2), (3) és (4) bekezdése értelmében az ügyfél köteles:
Az együttműködési projekt keretében az ügyfél által szervezett rendezvény
vonatkozásában:
- a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját
megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint
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- a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően
legkésőbb 30 nappal az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségének
megküldeni.
Az ügyfél a rendezvény helyén az arculati elemeket köteles feltüntetni.
A rendezvény megtartásáról a rendezvény lezárását követően írásbeli emlékeztetőt
készíteni, és azt a kifizetési kérelemmel együtt megküldeni.
Az írásbeli emlékeztető tartalmazza:
- a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának
és eredményének rövid bemutatását,
- legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett
arculati elemeket bemutató dátumozott fotót.
A támogatási rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben az ügyfél a
támogatási rendelet 4. § (1) – (4) bekezdéseiben foglalt, fentiekben részletezett
kötelezettségeinek nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre jóváhagyott támogatási
összeget 5%-kal csökkenti.
Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályon kívül helyezte a támogatási
rendelet 4. § (1) bekezdésének azon rendelkezését, amely az ügyfél számára a
közzététel igazolásának benyújtási kötelezettségét írta elő. Ennek következtében az
ügyfél nem köteles a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a LEADER
HACS honlapján való közzétételét követően megküldeni a közzététel igazolását az
MVH illetékes kirendeltségének.”
13.) 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” megnevezésű alpontjának utolsó előtti bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A támogatási rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében természetes személy ügyfél esetén az
első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.”
14.) 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” megnevezésű alpontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet 11. § (5) és (6) bekezdése alapján a kifizetési kérelemhez mellékelni
kell a koordináló szervezet nyilatkozatát arról, hogy a kifizetési kérelemben feltüntetett tételek
az együttműködési projekt megvalósítását szolgálták, az utolsó kifizetési kérelemhez pedig
csatolni kell a koordináló szervezet szakmai beszámolóját.”
15.) 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” megnevezésű alpontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A támogatás rendelet 6. § - a kiegészült egy új (13) bekezdéssel melynek
értelmében: „A koordináló szervezet a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó
kiadásokat nem számolhatja el teljes mértékben az utolsó együttműködő partner utolsó
kifizetési kérelmének benyújtását megelőzően. Amennyiben a koordináló szervezet
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projektmenedzsment elszámolást érintő kifizetési kérelme nem felel meg ezen feltételnek, úgy
a kérelem alapján indult eljárás felfüggesztésre kerül az utolsó együttműködő partner végső
elszámolását tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásáig.”.
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 72. § (1) bekezdésével megállapított fenti bekezdést a
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban
lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
16.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
17.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának hetedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként
lefolytatja.”
18.) A 18/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU
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európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált
igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról;”

L.) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK
ÉRTÉKNÖVELÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL 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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező_ügyfelek – a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus
úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
2.) 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 harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ÉLIP I-II. esetében a Vhr. 17. § (2) bekezdése szerint ugyanazon jóváhagyó támogatási
döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban - a Vhr. 16/B.§ (2) bekezdése szerint - több
kérelem is benyújtható, amennyiben:
a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy
a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme
előterjesztésével egyidejűleg visszavonja, de
az ügyfél utolsó kifizetési kérelmét - a Vhr. 16/B.§ (2a) bekezdés szerint - a megelőző
kifizetési kérelme benyújtásától számított három hónapon belül is benyújthatja.”
3.) 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 negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ÉLIP III. esetében a támogatási rendelet II. 9. § (1) bekezdése szerint ugyanazon jóváhagyó
támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően – az
utolsó kifizetési kérelmet ide nem értve – három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet a
kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül.
Figyelem!
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet) megállapított támogatási rendelet II. 9.§ (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4.) 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 nyolcadik és kilencedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetében az utolsó kifizetési
kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a támogatási rendelet
I. vagy II. alapján igénybe vett támogatás esetében 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-ig köteles a
támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.A
támogatási rendelet I. és a támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetében az
ügyfél 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, támogatási rendelet II. 9. § (5)
bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell!”
5.) A 19/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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
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jogosult összeg feltüntetéséért, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem!
A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek
esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
6.) A 19/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
7.) 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 pontjának második, harmadik és negyedik bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
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8.) A 19/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik és negyedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„ÉLIP I-II. 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. A
művelet megvalósítását követő egy éven túl, illetve 2015. augusztus 31. napját követően
kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetősége lenne!
ÉLIP III. esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell
benyújtani, ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne.
Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel megállapított, támogatási rendelet II. 9. § (5)
bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell!”
9.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
10.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
11.) A 19/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
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„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
12.) 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. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
- 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.”
13.) 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 első és második bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
14.) 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 helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) és 35. § (9) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2)
bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a
támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az
elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt valamely
jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, amely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján a jogorvoslati eljárás még folyamatban van,
valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy
legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy – amennyiben a támogatási rendelet másként
nem rendelkezik – az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet
megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
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15.) 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 utolsó bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
16.) A 19/2015. (I. 23.) MVH Közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

70

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

M.)

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
száma” elnevezésű pontjának tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet IV. alapján igénybe vett támogatás esetén figyelemmel a támogatási
rendelet IV. 14. § (5) bekezdésében foglaltakra a Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól
eltérően az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell az ügyfélnek
benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelem még akkor
sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
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 pontjának tizenegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet V. alapján igénybe vett támogatás esetében a támogatási rendelet V.
15.§ (6) bekezdésében foglaltak értelmében a Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól
eltérően, az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési
kérelmet benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
3.) 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. – a 28/2015. (VI.9) MvM rendelettel megállapított új – 36/L. § (2)
bekezdése alapján, amennyiben az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e
rendeletben vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben
benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése
miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó
megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig
telne le, úgy - az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől
eltérő rendelkezése hiányában - az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott
műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
71

4.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenkettedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
5.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
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Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
6.) 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 alpontjának második, harmadik
bekezdése és negyedik bekezdésének második mondata hatályon kívül helyezésre kerül.
7.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet IV. alapján igénybe vett támogatás esetén figyelemmel a támogatási
rendelet IV. 14. § (5) bekezdésében foglaltakra a Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól
eltérően az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell az ügyfélnek benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
8.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet V. alapján igénybe vett támogatás esetén a támogatási rendelet V. 15.
§ (6) bekezdésében foglaltak értelmében a Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet
benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
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9.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. Kérelmek elbírálása” című fejezetének 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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási
rendeletének 63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
10.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
11.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a
támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való
módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
12.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. Jogcímspecifikus
kötelezettségek” megnevezésű alpontja, a „Támogatási rendelet V. keretében jóváhagyott
fejlesztések esetén fennálló külön rendelkezések” kezdetű bekezdése az alábbi utolsó francia
bekezdéssel egészül ki:
„- A támogatási rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján amennyiben az ügyfél a 4. § (4) bekezdés
b) pontja alapján igényelt támogatást, úgy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
33. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig igazolni kell.”
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13.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
14.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontja az alábbi
harmadik bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. § -sal került kiegészítésre, amelynek
(2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e rendeletben
vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani,
és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése miatt
valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási döntést jogorvoslati
kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor a
jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási
határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy - az
egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől eltérő rendelkezése
hiányában - az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet
megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
15.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának nyolcadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás. Így a támogatási rendelet II. 4.
§ (16) bekezdése alapján közbeszerzés lefolytatása esetén a közbeszerzés lefolytatására
kötelezettek esetében sem hosszabbodnak meg a határidők a Vhr. 33. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint.”
16.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I-III.” elnevezésű pontja, „2011.
március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén” című részének első francia
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
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17.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet I-III.” elnevezésű pontja az alábbi
utolsó bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni.”
18.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
19.) A 20/2015 (I.23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának
harmadik és negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015.
augusztus 31-ig kell megvalósítania.
Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VII. 22.) MvM
rendelet (a továbbiakban: 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet) 2. §-ával megállapított fenti
rendelkezést a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. július 23.
napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
20.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet IV. alapján igénybe vett támogatás esetén figyelemmel a támogatási
rendelet IV. 14. § (5) bekezdésében foglaltakra a Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól
eltérően az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell az ügyfélnek
benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
21.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontjának hatodik
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
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22.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet IV.” elnevezésű pontja az alábbi
utolsó bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni.”
23.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
24.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának második
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem
benyújtását követően - az utolsó kifizetési kérelmet kivéve - háromhavonta nyújthat be
kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül. Az egyes
kérelmekben - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - legalább a támogatási határozatban
jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni.”
25.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának negyedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015.
augusztus 31-ig kell megvalósítania.
Figyelem! A 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 2. §-ával megállapított fenti rendelkezést a
34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. július 23. napján
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
26.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus
31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
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27.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontjának hatodik
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
28.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet V.” elnevezésű pontja az alábbi
utolsó bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell azokat alkalmazni.”
29.) A 20/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

N.) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

NYÚJTANDÓ, A VIDÉKI
GAZDASÁG ÉS A LAKOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE 2013TÓL 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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező_ügyfelek – a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus
úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
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 hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatott műveletet 2015.
augusztus 31-ig köteles megvalósítani.
Figyelem! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
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 pontjának nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi célterület esetén legkésőbb 2015. augusztus 31-ig
kell benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4.) 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:
„2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!”
5.) 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 tizenegyedik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
6.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
7.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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,
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vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése
nélkül megalapozottan nem dönthető el.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
8.) 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 alpontjának első bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„Az ügyfél a megvalósítási időszak utolsó napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás
egészéről lemond.”
9.) 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 alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
10.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi célterület esetén legkésőbb 2015. augusztus 31-ig
kell benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
11.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!”
12.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
ötödik 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
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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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
13.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
14.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.3. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a
támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való
módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
15.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának második
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi célterület esetén legkésőbb 2015. augusztus 31-ig
kell benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
16.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának harmadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási határozattal jóváhagyott
műveletet 2015. augusztus 31-éig meg kell valósítani.”
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17.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának negyedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben az ügyfél a műveletet 2015. augusztus 31-ig nem valósítja meg, abban az
esetben 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 az
intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”
18.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának ötödik
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
19.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Jogcímspecifikus szabályok” elnevezésű pontjának első,
második és harmadik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
20.) A 21/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”
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AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A MEZŐGAZDASÁGI UTAK
FEJLESZTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELIRŐL SZÓLÓ 22/2015. (I. 23.)
SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 22/2015. (I. 23.) MVH KÖZLEMÉNY)
MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

O.)

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 első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2), (2a) és (3)
bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy
részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező_ügyfelek – a „II. A kifizetési
kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint – elektronikus
úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el.”
2.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
kilencedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendeletének (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
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3.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül . Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
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” megnevezésű alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
5.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
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Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
6.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
7.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző_
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére – a
támogatási kérelemben szereplő_támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU rendeletének 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
8.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet) 2015. június 10. napjával hatályon kívül helyezte a Vhr. 24. § (1) és 35. § (9)
bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy
új 36/L. §-sal került kiegészítésre, amelynek (2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első
kifizetési kérelmet elmulasztotta a Vhr. vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással
összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben,
és az erről szóló közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, amely alapján a
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján a
jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási
határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy –
amennyiben a támogatási rendelet másként nem rendelkezik – az ügyfél 2015. augusztus 31.
napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet
benyújtani.”
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9.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának hetedik
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
10.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű pontjának első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
- 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.”
11.) A 22/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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
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kiegészítéséről;”
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

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

P.)

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. augusztus 31. napjáig megvalósítani.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek
módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet) 70. § - ával módosított fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
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 hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében a Vhr. 17. § (3) bekezdésében
foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig
kell benyújtania. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem
nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 69. § (1) bekezdésével módosított fenti rendelkezést a
28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „3. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban:Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
4.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4.
Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának
második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
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visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
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 alpontjának második bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
6.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének harmadik és negyedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A támogatási rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében a Vhr. 17. § (3) bekezdésében
foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig
kell benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
7.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1.2. A kérelem módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos
jogok és kötelezettségek” elnevezésű pontja harmadik francia bekezdésének utolsó
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
9.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1.2. A kérelem módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos
jogok és kötelezettségek” elnevezésű pontja, ötödik francia bekezdésének második
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a
támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való
módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a
Bizottság 809/2014/EU 63. cikke szerinti szankció alól mentesül.”
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, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának hetedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
Amennyiben azonban a támogatási rendelet kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének
alkalmazását, úgy továbbra sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a
közbeszerzés lefolytatása okán történő határidő hosszabbítás.”
12.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
13.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet” elnevezésű pontjának második
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyfél 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.”
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14.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet” elnevezésű pontjának harmadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
15.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „2. Támogatási rendelet” elnevezésű pontjának negyedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet
legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig megvalósítani.”
16.) A 24/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;”
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

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

Q.)

92

1.) A 26/2015. (I. 26.) 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 az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2013. december 17-i hatállyal módosított támogatási
rendeletek, a támogatási rendelet I. 8/A. § (4) bekezdésében, a támogatási rendelet II. 13. §ában rögzítettek alapján ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első
kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet a
kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül. Az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásakor a három hónapos határidőt nem kell figyelembe venni.”
2.) A 26/2015. (I. 26.) 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 negyedik bekezdéssel egészül ki:
„A támogatási rendelet III. 12. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél ugyanazon jóváhagyó
támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó
kifizetési kérelmet ide nem értve – korábbi kérelme elbírálása után, vagy legalább
háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló
időszakon belül.”
3.) A 26/2015. (I. 26.) 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:
"Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet I.-II. alapján igénybe vett támogatás
esetében legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015.
augusztus 31-ig kell benyújtani. 2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelmet még
akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége
lenne!
Figyelem! A fenti rendelkezést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet (a továbbiakban: 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet) hatálybalépésekor, azaz 2015. június 10. napján folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
4.) A 26/2015. (I. 26.) 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 nyolcadik bekezdéssel egészül ki:
„Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet III. alapján igénybe vett támogatás
esetében az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2015. augusztus 31.
napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidejét tekintve lehetőség lenne!”
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5.) A 26/2015. (I. 26.) 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 tizedik bekezdéssel egészül ki:
„Figyelem! A Vhr. – a 28/2015. (VI.9) MvM rendelettel megállapított új – 36/L. § (2)
bekezdése alapján, amennyiben az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e
rendeletben vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben
benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással összefüggő szabályok megsértése
miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási döntést
jogorvoslati kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó
megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig
telne le, úgy - az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől
eltérő rendelkezése hiányában - az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott
műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
6) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” című
fejezete, „3. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenkettedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelet) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
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7.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. Hiánypótlás és az eljárás felfüggesztése” elnevezésű pontjának második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
8.) A 26/2015. (I. 26.) 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
hatályon kívül helyezésre kerül.
9.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A támogatási rendelet I.-II. 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. 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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Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet III. alapján igénybe vett támogatás
esetében az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania.
Figyelem! A fenti rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor, azaz
2015. június 10. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
10.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási
rendeletének 63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
11.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja harmadik francia bekezdésének utolsó bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
12.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések”
című fejezete, „1. Az ügyfél kötelezettségei” elnevezésű pontja, „1.2. A kérelem
módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek”
megnevezésű alpontja ötödik francia bekezdésének második bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a
támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való
módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletének 63. cikk (1) bekezdés szerinti
szankció alól mentesül.”
13.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „1. Általános szabályok” elnevezésű pontjának első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 2015. június 10. napjával hatályon kívül
helyezte a Vhr. 24. § (1) és a 35. § (9) bekezdését azzal, hogy a 28/2015. (VI. 9.) MvM
96

rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati
eljárásokban sem kell azokat alkalmazni. Ugyanakkor a Vhr. egy új 36/L. § -sal került
kiegészítésre, amelynek (2) bekezdése szerint, ha az ügyfél az első kifizetési kérelmet
elmulasztotta az e rendeletben vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással
összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele
szemben, és az erről szóló közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, mely
alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor a jogorvoslati eljárás még
folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati
eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy - az egyes támogatási
jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendelet ettől eltérő rendelkezése hiányában - az
ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az
utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
14.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű pontjának első
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
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.”
15.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” elnevezésű pontjának
negyedik bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
16.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „3. Támogatási rendelet I., II.” pontjának hetedik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként
lefolytatja.”
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17.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet III.” elnevezésű pontjának első
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
18.) A 26/2015. (I. 26.) MVH közlemény „V. Kifizetési kérelemmel történő elszámolás
különös feltételei” című fejezete, „4. Támogatási rendelet III.” elnevezésű pontjának
második, harmadik, negyedik és ötödik bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„Az ügyfélnek 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.
A támogatási rendelet III. 4. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján, a Vhr. 25. § (2)
bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek a műveletet 2015. augusztus 31-ig kell
megvalósítania.
Figyelem! A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 51. §-al megállapított fenti bekezdést a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint
jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő
eljárással vagy jogorvoslati eljárással kapcsolatban folytatta le, úgy a Vhr. 33. § (4)
bekezdésében foglalt – ügyfélre irányadó – határidő meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezés alkalmazandó egyrészt az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzésről szóló törvény) alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett ügyfél, másrészt azon ügyfél esetében is, aki a
közbeszerzésről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja.
A támogatási rendelet III. kizárja a Vhr. 33. § (4) bekezdésének alkalmazását, úgy továbbra
sem – tehát önkéntes alkalmazás esetén sem – válik lehetővé a közbeszerzés lefolytatása okán
történő határidő hosszabbítás.”
19.) A 26/2015. (I. 23.) MVH közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az
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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;
a Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete 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;”

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL NYÚJTANDÓ, A VIDÉKI
GAZDASÁG ÉS LAKOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBEN AZ INTEGRÁLT
KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE IGÉNYBE VEHETŐ
TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ 77/2015. (VI. 19.) SZÁMÚ MVH
KÖZLEMÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: 77/2015. (VI. 19.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY) MÓDOSULÓ
RENDELKEZÉSEI

R.)

1.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek
száma” elnevezésű pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 11. § (1) bekezdésének c) pontja, 11. § (1a)
bekezdése, valamint a Vhr. 16. § (4) bekezdése, illetve a Vhr. 16/B. § (4) bekezdése alapján az
adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó,
vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek
2015. július 1. – augusztus 31. között jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási
határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.”
2.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek
száma” elnevezésű pontja a harmadik bekezdést követően az alábbi bekezdéssel egészül
ki:
„A támogatási rendelet 11/A. § (4) bekezdése alapján a Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően
ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem
benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet. Figyelem! Az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásakor a három hónapos határidőt nem kell figyelembe venni!
Ennek megfelelően, amennyiben az ügyfél 2015. július hónapban már nyújtott be kifizetési
kérelmet, nincs akadálya annak, hogy 2015. augusztus hónapban benyújtson egy újabb
kifizetési kérelmet.”
3.) A 77/2015. (VI. 19.) 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:
„A támogatási rendelet 11. § (1a) bekezdése szerint kifizetési kérelmet e jogcím
vonatkozásában utolsóként 2015. július 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani. 2015.
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augusztus 31. napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként
erre a megvalósítási határidőt tekintve lehetőség lenne!”
4.) A 77/2015. (VI. 19.) 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 az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet 5. § (12) bekezdése értelmében működtetési költség elszámolására
irányuló kifizetési kérelmet az ügyfél úgyszintén legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig
nyújthat be.”
5.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenegyedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU
bizottsági rendeletet.
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 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Bizottság 809/2014/EU rendelete) 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, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról,
hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.
Figyelem! A fentiek figyelembevételével a 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési
kérelmek esetében, függetlenül attól, hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
6.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei”
című fejezete, „4. A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja” elnevezésű pontjának
tizenkettedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„A kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve
módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának hónapjában nyújtható be.
Például a 2015. augusztus 2-án benyújtott kifizetési kérelem 2015. augusztus 31-ig
módosítható. Ellenben ha az ügyfél 2015. augusztus 31-én nyújt be kifizetési kérelmet, akkor
kizárólag egy 2015. augusztus 31-ig benyújtott (postára adott) kérelem útján módosíthat
kifizetési kérelmén. Tehát a fenti időszakot követően nem lehet a kifizetési kérelmet új
számlára vonatkozó támogatás-igényléssel kiegészíteni. A kérelmet nem lehet egészben vagy
részben (például a kérelemből egy-egy számlát) visszavonni az adminisztratív vagy helyszíni
ellenőrzésről való hivatalos tudomásszerzést követően.”
7.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos
szabályok” című fejezetének második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A benyújtás időszaka:
A támogatási rendelet 11. § (1a) bekezdése alapján a kifizetési kérelmet 2015. július 1-jétől
2015. augusztus 31-ig lehet benyújtani.”
8.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra főszabályként egyszer van
lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben
MVH által megadott határidőn belül. Ettől eltérően az EMVA terhére nyújtott támogatások
esetében hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer
ismételten kibocsátható. 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, és
amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl, vagy a külön
erre vonatkozó végzés hiányában adja postára, azt a döntés meghozatalánál nem lehet
figyelembe venni.
Figyelem! Hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre való ismételt felhívást 2015. március 30.
napjától, már a 2015. március 30-án folyamatban lévő eljárásokban is ki lehet bocsátani.
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.
Igazolási kérelmet 2015. augusztus 31. napját követően nem lehet benyújtani.
Figyelem! A kérelem benyújtása és a döntés meghozatala során az MVH tv. 26. § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett
visszamenőleges módosítások, pótlások igazolási kérelem benyújtásával sem fogadhatók el,
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amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére
vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy a hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre
felhívó végzés postai úton kerül megküldésre, valamint a hiánypótlás, illetve a
nyilatkozattétel a korábbi gyakorlatnak megfelelően szintén postai úton teljesítendő!”
9.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
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. napjától benyújtott kérelmek esetén a Bizottság 809/2014/EU rendeletének
63. cikkében foglaltak szerint további szankciók alkalmazása szükséges.
Figyelem! A 2015. január 1. napjától benyújtott kifizetési kérelmek esetén, függetlenül attól,
hogy a művelet mikor került megvalósításra, 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.”
10.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „III. A kérelmek elbírálása” című fejezetének
tizenkilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Működtetési támogatás igénylése csak akkor fogadható el, ha az IKSZT igazoltan ellátta
működtetési kötelezettségét. Ehhez a fentiekben felsorolt dokumentumok ellenőrzésén túl a
támogatási rendelet 11/B. § (4) bekezdése alapján a Herman Ottó Intézet által a beszámolási
időszakról kiállított, az IKSZT-t terhelő szakmai kötelezettségek teljesítését igazoló
dokumentumnak kell rendelkezésre állnia. A Herman Ottó Intézet (2015. július 14. napját
megelőzően NAKVI) az ellenőrzés eredményéről teljesítésigazolást állít ki, melyet megküld az
ügyfélnek, az Irányító Hatóságnak és az MVH-nak is.”
11.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „VI. Közlemény kapcsolódó mellékletei és a
benyújtandó dokumentumok listája” című fejezetében található táblázat ad) és ae) pontja az
alábbiak szerint módosul:
ad)

a NAKVI-val (2015.
július 14. napjától
Herman Ottó Intézettel)
egyeztetett szolgáltatásiés programterv

ae)

2012. október 1. után az
elszámolni kívánt
időszakra a NAKVI
(2015. július 14.
napjától Herman Ottó
Intézet) által kiállított

Működési
kiadás
elszámolása
esetén
kötelező

Személyi
másolat
jellegű kiadás
elszámolását
tartalmazó KK

Működési
kiadás
elszámolása
esetén
kötelező

Személyi
másolat
jellegű kiadás
elszámolását
tartalmazó KK
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teljesítésigazolás
benyújtása szükséges,
illetve az azt megelőző
időszakokra vonatkozó
működtetési kifizetési
kérelem esetén a
megvalósult programok
nyilvántartásával
kapcsolatban a
közösségi programok
nevével, dátumával
alátámasztva,
programok
fotódokumentáció,
résztvevők jelenléti
íveinek másolata,
program
eredményének
leírása szükséges

rövid

12.) A 77/2015. (VI. 19.) MVH közlemény „VI. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az
alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„
az Európai Parlament és a 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;
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről;
a Bizottság 2014. március 11-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;”
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A módosított rendelkezéseket valamennyi
közlemény esetében a Bizottság 809/2014/EU rendelete, a 2015. évi XII. törvény, a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet és a 34/2015. (VII. 22.) MvM
rendelet vonatkozó, a jogcímrendeletbe beépülő szabályai szerint kell alkalmazni.
Jelen közlemény hatályba lépésével az érintett közleményekben a változtatások átvezetésre
kerültek.
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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, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2015. augusztus 12.

Dr. Gyuricza Csaba
elnök
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