A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
198/2014. (XII.12.) számú
KÖZLEMÉNYE
a nem élelmiszeripari célú, kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elállító
üzemek létesítése jogcím keretében nyújtandótámogatás kifizetésének igényléséről
szóló 105/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
I. A módosítás indoka
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet (a
továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet) alapján a nem élelmiszeripari célú,
kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elállító üzemek létesítése jogcím keretében
nyújtandótámogatás kifizetésének igényléséről szóló 105/2014. (VII. 22.) számú MVH
Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosítása vált szükségessé.
II. Módosuló rendelkezések
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2014. november 20. napján hatályba lépett 8/2014.
(XI. 19.) MvM rendelete alapján módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.). Ennek megfelelően –
figyelemmel arra, hogy a módosítások a Vhr. nagyobb számú rendelkezését, ezáltal a
Közlemény szinte valamennyi fejezetét érintik – az ügyfelek általi könnyebb áttekinthetőség,
kezelhetőség érdekében a módosuló rendelkezések a Közlemény egy külön fejezetében
kerülnek feltüntetésre. Mindezek következtében a Közlemény az alábbi I/A. fejezettel egészül
ki:
„I/A. A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet alapján módosuló szabályok
A Vhr. módosítása szerinti rendelkezések:
a) A Vhr. 17. § (3) bekezdésének módosítása szerint a nem élelmiszeripari célú,
kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elállító üzemek létesítése jogcím
keretében nyújtandó támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a
művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 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. május 31-ig – kell
benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.
b) Amennyiben az ügyfélre irányadó a Vhr. 24. § (2) bekezdése, miszerint köteles a
támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási
döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a
megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó
megvalósítási határidőn belül kell a Vhr. 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban
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meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. A Vhr. 24. §-át kiegészítő új (2a)
bekezdése alapján azon ügyfél, akire nézve a fentiek megsértése miatt a Vhr. 35. § (9)
bekezdése szerinti szankció (intézkedésben való jogosulatlan részvétel) került
alkalmazásra (tehát erről határozatot kapott), vagy e szankció alkalmazásának lenne
helye (tehát a 24. § (2) bekezdésének rendelkezését megsértette, de erről még nem
kapott határozatot), de a műveletet a támogatási döntés közlésétől számított 24
hónapon belül megvalósította, 2015. március 31-ig benyújthatja utolsó kifizetési
kérelmét és ennek megtörténte (valamint a megvalósult művelet feltételének való
megfelelés) esetén a szankció nem alkalmazható. Az új 24. § (2a) bekezdés a 2014.
november 20. napján folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati
eljárásokban is alkalmazni kell.
A fent leírtak értelmében tehát, amennyiben az ügyfél
• a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási
döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és
• határozatban megállapításra került vagy várható, hogy megállapításra kerül a
jogosulatlan részvétel,
• de a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül
megvalósította, és
• ezt hitelt érdemlően igazolni is tudja és
• a megvalósított beruházás a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelel,
abban az esetben 2015. március 31-ig benyújthatja az utolsó kifizetési kérelmét, és
szankció (jogosulatlan részvétel) nem kerül alkalmazásra.
c) A Vhr. 30/B. § értelmében építéssel járó tevékenység esetén, amennyiben az ügyfél a
Vhr. 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel
nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem
rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési
eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően
a Vhr. 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem
elutasításra kerül.
d) Módosultak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos szabályok az alábbiak
szerint:
A módosítás alapján technikai jellegű pontosítás került alkalmazásra a Vhr. 33. § (1),
(5) és (6) bekezdéseiben, valamint a 35. § (4) bekezdésében, amely bekezdésekben
pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek a jogszabályi hivatkozások a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti hivatkozásokkal.
Tartalmában módosult azonban a Vhr. 33. § (8) bekezdése, amelynek megfelelően,
amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja és a Vhr. 24.
§-a szerint köteles kifizetési kérelmet benyújtani, akkor a 33. § (4) bekezdésének – az
ügyfélre irányadó – határidő hosszabbításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
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.
e) A Vhr. 13. § (8) és (9) bekezdéseiben, a 15. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1)
bekezdésében a „természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével
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összefüggő végrehajtási eljárás alatt” szövegrészt, valamint a 35. § (12)
bekezdésében a „természetes személy gazdálkodási tevékenységével összefüggő
végrehajtási eljárás alá,” szövegrész hatályon kívül helyezésével a természetes
személyek vonatkozásában a gazdálkodási tevékenységükkel összefüggésben fennálló
végrehajtási eljárás nem képezi akadályát a támogatási, illetve kifizetési kérelem
benyújtásának, illetve támogatott művelet esetén nem vonja maga után az ügyfél
támogatási jogosultságának elvesztését.”
Jelen közlemény hatályba lépésével a 105/2014. (VII. 22.) számú MVH közleményben a
módosítások átvezetésre kerültek.
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a módosított rendelkezéseket a
Vhr-t módosító 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2014. november 20-án)
folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
A Közlemény jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
További információk megtalálhatóak a www.kormany.hu, valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei
kirendeltségek ügyfélszolgálatán.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2014. december 12.

Kentési Sándor
általános elnökhelyettes
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