A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
4/2015 (I.13.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák
bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény
módosításáról
I. A módosítás indoka
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív
technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetése jogcím
keretében nyújtott támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX.9.) MVH
Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosításáról rendelkezik.
A módosítás szükségességét egyfelől a 2014. december 31. napján hatályba lépett az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrárvidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló a Miniszterelnökséget
vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet (a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM
rendelet) 1. § (5) bekezdésének és 3. §-ának, valamint 17. §-ának rendelkezései indokolják,
melyek egyrészt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) másrészt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való
megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM
rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) módosításáról rendelkeznek. Másfelől a 2015.
január 1. napján hatályba lépett a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési
Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes
szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 373/2014. (XII.31.)
Korm. rendelet) vonatkozó paragrafusai, melyek a Földhivatal által vezetett és működtetett
Földhasználati- és Ingatlan nyilvántartásról rendelkeznek.
II. Módosuló rendelkezések
1. A Közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei című
fejezet, 1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek
száma elnevezésű pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek
benyújtásának határideje
2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
a második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek
benyújtásának határideje
2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
Azon ügyfelek, akik azért nem tudják a fenti határidőben benyújtani kifizetési
kérelmüket, mert támogatási kérelmük kapcsán jogorvoslati eljárás van folyamatban,
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vagy még nem rendelkeznek elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási
határozattal, kifizetési kérelmüket az eljárás eredményétől függően (tehát jogerős helyt
adó vagy részben helyt adó határozattal történő lezárás esetén)
2015. február 1 – 2015. május 31.
között nyújthatják be”
2. A Közlemény I. A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei című fejezet
2. Kifizetési kérelem benyújtásának és az abban foglaltak alapján megállapított
támogatási összeg kifizethetőségének követelményei az ügyféllel szemben elnevezésű
pontja az alábbiak szerint módosul:
Bemutató Üzemi címmel és jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél,
Szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt.
Amennyiben az ügyfél szervezet csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll, a
kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és
az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
3. A Közlemény II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok című
fejezet második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A benyújtás ideje:
A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódóan:
2014. augusztus 1 - 2015. március 31.
A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódóan:
2014. augusztus 1 - 2015. március 31.
Ha a Bemutató Üzem azért nem tudta a támogatási rendeletben szereplő határidőben
benyújtani a kifizetési kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még
nem rendelkezik elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, akkor
az eljárás eredményétől függően:
2015. február 1 – 2015. május 31.”
4. A Közlemény III. A kérelem elbírálása című fejezet utolsó bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
a Földhivatal által az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
továbbá a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások
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részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet alapján
működtetett Ingatlan-nyilvántartásban
a Földhivatal által a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvény, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá a földhivatalok, valamint a
Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről,
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján működtetett Földhasználati nyilvántartásban
5. A Közlemény IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések című fejezet 1.3
pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A Bemutató Üzem az adott teljesítési időszakban – az eredetileg megjelölt
témakörtől való eltérés nélkül – módosíthatja a projekttervét a programok
témája, illetve időpontja tekintetében a még meg nem valósított programokra
vonatkozóan. A módosítási kérelmet írásban, a módosítás szükségességét
megfelelő indoklással alátámasztva, postai úton kell megküldeni a NAKVI
részére, amely jóváhagyása esetén a jóváhagyást követő két napon belül
továbbítja azt az MVH részére.”
6. A Közlemény IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések című fejezet 1.3
pontjának második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„Amennyiben a támogatási rendelet 5. § (2) c) pontja szerinti jelenléti ívre vonatkozó
feltételeket nem teljesíti, akkor az adott résztvevőre vonatkozóan nem jogosult
támogatásra.”
7. A Közlemény IV. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések című fejezet 1.3
pontjának tizenegyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben a támogatási rendelet 5. § (2) d) pontja szerinti feltételt nem teljesíti,
akkor az adott bemutató üzemi program vonatkozásában nem jogosult támogatásra.”

III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, azzal hogy a módosított rendelkezéseket a
Vhr-t és a támogatási rendeletet módosító 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet
hatálybalépésekor (2014. december 31.) folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati
eljárásokban is alkalmazni kell.
A Közlemény jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
További információk megtalálhatóak a www.kormany.hu, valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei
kirendeltségek ügyfélszolgálatán.
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Amennyiben e közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2015. január 13.

Kentési Sándor
általános elnökhelyettes
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