
Kivonat a 7/2015. (II. 17.) MvM rendeletből 

 

 

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása 
 

18. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 9. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 

000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 

(2) A 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki: 

„10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban:7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]  

a) megállapított 9. § (1) és (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell, 

b) hatályon kívül helyezett 9. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő  

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.” 

 

19. § Hatályát veszti a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése. 

 

 

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása 

 

20. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 

3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely 

tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a mikrovállalkozás bejelentett 

tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E 

kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott 

határidőn belül pótolható.” 

 

(2) A 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Ha az ügyfél által realizált árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben 4. évre vállalt árbevételtől, 

akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésen túli mértékre, valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 

2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén 

visszafizetni. 

(2) Ha az ügyfél által a művelet megvalósításának évét követő három évben realizált összes árbevétel a benyújtás évében 

realizált árbevételhez viszonyított növekményének összege nem éri el a támogatás 15%-át, akkor elmaradás esetén valamennyi 

kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési 

kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség 

nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi 

kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 

 

(3) A 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki: 

„10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 3. § (1) bekezdést és 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

  



14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása 

 

21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 

9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Ha az ügyfél által realizált – szállásadásból vagy szolgáltatásból származó – árbevétel az üzemeltetési kötelezettség 

negyedik naptári évében 50%-nál nagyobb mértékben marad el a negyedik évre vállalt árbevételtől, akkor köteles a támogatási 

összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 

000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb  

300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 5. § (9) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési 

megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből – 

együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén. 

(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség 

nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi 

kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(5) Ha az ügyfél nem tesz eleget az 5. § (9) bekezdés d) vagy h) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás 

esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési 

kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 500 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(6) Amennyiben az ügyfélnek a 3. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati  

jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről 

nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az 

MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-

ig, akkor köteles a támogatási összegből a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.” 

 

(2) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki: 

„10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása 

 

22. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 

9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 

300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 

 

(2) A 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki: 

„10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

a) megállapított 9. § (1) és (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell, 

b) hatályon kívül helyezett 9. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő  

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.” 

 

23. § Hatályát veszti a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése. 

  



17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosítása 

 

25. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet] 2. § 

5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„5. KR dokumentum: az adatszolgáltatás tartalmát és az elektronikus benyújtás adatait hitelesen tartalmazó elektronikus 

dokumentum, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az adatszolgáltatási kérelem 

beérkezésének visszaigazolásaként az ügyfél ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a központi elektronikus szolgáltató 

rendszeren (KR) keresztül megküld;” 

 

(2) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. § (7)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő 

(14)–(16) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az ügyfélnek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie. Az elektronikus 

adatszolgáltatás technikai feltételeit és módját az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele 

esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése és 3. §-a 

szabályozza. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapjáról vagy a kormányzati portálról elérhető 

elektronikus kérelemkitöltő felületen nyújtható be. 

(8) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett meghatalmazottja jár el, akkor a 

meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (9) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja az 

adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által 

vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) 

kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, valamint az eljárására vonatkozó 

meghatalmazást − papír alapon − személyesen vagy postai úton, illetve elektronikusan a meghatalmazott saját ügyfélkapuján 

keresztül be kell nyújtani az MVH-hoz. Elektronikus benyújtás esetén, az ügyfélkapun beadott meghatalmazást kinyomtatott és 

aláírt formában postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. 

(9) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített, papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely 

tartalmazza: 

a) a meghatalmazás típusát, 

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait, 

c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat, 

d) azon jogcímeket és kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá 

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket. 

(10) Mind a papír alapú, mind pedig az ügyfélkapun beadott meghatalmazást az adatszolgáltatás elvégzését megelőzően 

legalább öt nappal, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH-hoz. A papír alapú benyújtás hiányában az 

ügyfélkapun beadott meghatalmazás érvénytelen. A meghatalmazást az MVH a papír alapú meghatalmazás beérkezését követő 

három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás a 

meghatalmazott által csak az előzetesen postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vételét 

követően végezhető el. 

(11) A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja az elektronikusan 

benyújtott és az MVH elektronikus kérelemkitöltő felületén keresztül KR dokumentumként elérhető adatszolgáltatás két 

példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott KR dokumentumok utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi 

aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Ezen kívül az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is 

elismerheti, hogy a meghatalmazott által elektronikusan benyújtott adatszolgáltatás adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A 

kinyomtatott KR dokumentum vagy az összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles 

megőrizni, és azt az MVH felhívására kötelesek bemutatni. 

(12) A meghatalmazás megszüntetését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy a meghatalmazott 

közreműködésével is bejelentheti az MVH-hoz. A megszüntetés bejelentéséről szóló, megfelelő módon aláírt nyomtatványt az 

ügyfélnek vagy a meghatalmazottnak – papír alapon – postai úton vagy személyesen kell eljuttatnia az MVH-hoz. 

(13) A meghatalmazás megszüntetését a meghatalmazott elektronikus úton, saját ügyfélkapuján is benyújthatja. Ezt követően 

az ügyfélnek vagy a meghatalmazottnak az ügyfélkapun beadott kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül, 

postai úton vagy személyesen is el kell juttatnia az MVH-hoz. A papír alapú nyomtatvány benyújtása hiányában a 

meghatalmazás ügyfélkapun beadott megszüntetése érvénytelen. 

(14) Az MVH a monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez Útmutatót készít, amelyet a honlapján közzétesz. (15) Az MVH az 

Alap által társfinanszírozott Program keretében felhasznált támogatásokra vonatkozóan összegyűjtött és összesített adatokat a 

tárgyév május 15-ig szolgáltatja az Irányító Hatóság részére. 

(16) A Program és az Európai Bizottság által kiadott Közös Monitoring és Értékelési Keretrendszer által meghatározott 

eredmény- és hatásindikátorok esetében az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét az IH megkeresésére időszakosan, előre 

megjelentetett IH közlemény alapján – az Európai Bizottság útmutatóiban javasolt adatgyűjtési módszerek szerint – teljesíti. 

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkról az IH honlapján Közleményt tesz közzé.” 

 

  



(3) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3/A. § (1) Az adatszolgáltatás technikai közreműködő igénybevételével is teljesíthető. A technikai közreműködés 

igénybevételét az erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon az MVH-hoz évente be kell jelenteni. A technikai 

közreműködésre vonatkozó kérelmet a technikai közreműködő köteles az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően saját 

ügyfélkapuján keresztül beadni, majd a beadott kérelmet az ügyfélkapus beadást követő nyolc napon belül, megfelelő módon 

hitelesítve, postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A papír alapú benyújtás hiányában a technikai 

közreműködő által teljesített adatszolgáltatás érvénytelen. A technikai közreműködésre szóló megbízást papír alapon, aláírt 

formában meg kell őrizni. 

(2) A technikai közreműködő igénybevételével továbbított adatok valóságnak való megfeleléséért az ügyfél felel. 

(3) A technikai közreműködő révén teljesített adatszolgáltatás elvégzésének dokumentálására a 3. § (11) bekezdésében 

foglaltak az irányadók. 

(4) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell bejelenteni az MVH-

hoz. A megszüntetés bejelentéséről szóló nyomtatványt a technikai közreműködőnek saját ügyfélkapuján keresztül kell 

megküldenie az MVH részére, majd az ügyfélkapun beadott kérelmet nyolc napon belül, postai úton vagy személyesen is el 

kell juttatni az MVH-hoz. A papír alapú benyújtás hiányában a technikai közreműködés megszüntetése érvénytelen. 

(5) A 2015. február 17. előtt adott technikai közreműködéssel való megbízás alapján a technikai közreműködő monitoring 

adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogosultságát az MVH 2015. február 17. napjával – az évenkénti bejelentési 

kötelezettség alapján – visszavontnak tekinti a (6) bekezdés szerint. 

(6) A 2015. február 17. előtt bejelentett technikai közreműködésre vonatkozó megbízás 2015. február 17. napjával megszűnik, 

ha az kizárólag az alábbi ügyek intézésére vonatkozik: 

a) monitoring adatszolgáltatás, 

b) ügyfél-nyilvántartási ügyek intézése, vagy 

c) monitoring adatszolgáltatás és ügyfél-nyilvántartási ügyek intézése. 

(7) Amennyiben a 2015. február 17. előtt bejelentett technikai közreműködés nem kizárólag a (6) bekezdésben felsorolt ügyek 

intézésére vonatkozik, akkor a technikai közreműködésre vonatkozó jogosultság nem kerül megszüntetésre, ebben az esetben 

kizárólag a technikai közreműködő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogosultságát tekinti az MVH 

visszavontnak. 

(8) Az adatszolgáltatási kötelezettség technikai közreműködő igénybevételével történő teljesítéséhez a (6) bekezdés szerinti 

technikai közreműködés módosítása vagy új technikai közreműködés benyújtása szükséges.” 

 

(4) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki: 

„3/B. § (1) Ha az adatszolgáltatást a vélelmezett örökös kívánja benyújtani, az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően az 

MVH által rendszeresített nyomtatványon személyesen vagy postai úton be kell nyújtania a vélelmezett örökösként való 

eljárásra irányuló kérelmét az MVH-hoz. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az elhalálozást, továbbá a házastársi minőséget igazoló vagy a törvényes 

öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okirat (halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, 

születési anyakönyvi kivonat) másolatát. 

(3) Az adatszolgáltatást benyújtani kívánó vélelmezett örökösnek kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként 

rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval, ennek hiányában legkésőbb az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg 

kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe.” 

 

(5) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

26. § A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 

a) 2. § 1. pontjában az „adatainak” szövegrész helyébe az „adataira” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdésében az „e rendeletben” szövegrész helyébe az „az e rendeletben” szöveg, 

c) 3. § (2) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe az „a szerződés” szöveg 

lép. 

 

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása 

 

31. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Kizárólag a működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31-

e.” 

 

(2) A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) bekezdésével összhangban. A 

kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.” 

 

 

 



21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása 

 

32. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet] 

9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Ha az ügyfél által realizált – szállásadásból vagy szolgáltatásból származó – árbevétel az üzemeltetési kötelezettség 

negyedik naptári évében 50%-nál nagyobb mértékben marad el a negyedik évre vállalt árbevételtől, akkor köteles a támogatási 

összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 

300 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – 

valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 

300 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 5. § (9) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési 

megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből – 

együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén. 

(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség 

nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi 

kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(5) Ha az ügyfél nem tesz eleget az 5. § (9) bekezdés d) vagy h) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható  mulasztás 

esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési 

kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles 

intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

(6) Amennyiben az ügyfélnek a 3. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati 

jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről 

nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az 

MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-

ig, akkor köteles a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő 

összeget, de legfeljebb 500 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.” 

 

(2) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki: 

„10/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása 

 

34. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 33/2011. (IV. 28.) VM 

rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Tervezett tevékenység esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a 

mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett 

tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható.” 

 

(2) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján 

jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 
 

(3) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki: 

„19. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

a) megállapított 2. § (2) bekezdését és 14. § (1) és (2) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor  

folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell, 



b) hatályon kívül helyezett 14. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.” 

 

35. § Hatályát veszti a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 14. § (3) bekezdése. 

 

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása 

 

36. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet] 

16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az 

üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként 

egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 

300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 9. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési 

megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből – 

együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén. 

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 9. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás 

esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén köteles a támogatási összegből valamennyi 

kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 500 000 forintot intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(5) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati  

jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről 

nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az 

MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-

ig, akkor a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.” 

 

(2) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet a következő 17/C. §-sal egészül ki: 

„17/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 16. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása 

 

39. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) bekezdésével összhangban. A 

kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.” 

 

(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Kizárólag a működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31-

e.” 

 

(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a következő 25/E. §-sal egészül ki: 

„25/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

hatályon kívül helyezett 24. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.” 

 

40. § Hatályát veszti a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 24. § (3) bekezdése. 

 

  



34. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) 

VM rendelet módosítása 

 

54. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM 

rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha a tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, a (2) bekezdéstől eltérően a tevékenységnek legkésőbb az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes 

személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez 

kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható.” 

 

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-ig kell megvalósítania.” 

 

(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 

 

(4) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a következő 15/C. §-sal egészül ki: 

„15/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 2. § (3) bekezdést, 4. § (5) bekezdést és 13. § (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor 

folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

55. § Hatályát veszti a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése. 

 

36. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM 

rendelet módosítása 

 

57. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 

[a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(13) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-ig kell megvalósítania.” 

 

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az 

üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a támogatási 

összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 

300 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a 8. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési 

megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből – 

együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel 

jogcímén. 

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 8. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás 

esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén. 

(5) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati  

jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről 

nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az 

MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-

ig, akkor a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.” 

 

  



(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki: 

„19/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 9. § (13) bekezdést és 15. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, 

valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

40. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) 

VM rendelet módosítása 

 

64. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM 

rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 

300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 

 

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki: 

„10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati 

eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

65. § A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (12) bekezdésében a „2015. március 31.” szövegrész helyébe a „2015. május 31.”  

szöveg lép. 

 

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 

módosítása 

 

66. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a 

továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési 

kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 

000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, 

amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem 

alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.” 

 

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki: 

„10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 

7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

67. § A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (12) bekezdésében a „2015. március 31.” szövegrész helyébe a „2015. május 31.” 

szöveg lép. 

 

43. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása 

 

70. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.)  VM 

rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell megvalósítania.” 

 

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania.” 

 



44. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása 

 

71. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 

35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani.” 

 

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (5) helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be.” 

 

47. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM 

rendelet módosítása 

 

75. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM 

rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani.” 

 

(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5a) Amennyiben az ügyfél a (3) és (5) bekezdésben 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 (3) és (5) bekezdésben meghatározott okirat hiánya 

esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.” 

 

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki: 

„22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési 

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] 

megállapított 15. § (5a) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint 

jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

 

„1. melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez (monitoring adatszolgáltatás) 

Az egyes jogcímek esetén a támogatási és a kifizetési kérelem, valamint az ügyfél által kitöltött elektronikus űrlap 

keretében szolgáltatott indikátor adatkörökről 

 

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) a fejlesztés típusa, 

b) azon települések száma, ahol a projekt megvalósul, 

c) a projekt keretében végrehajtott tevékenység jellege célprogramok szerinti bontásban (fizikai, társadalmi, gazdasági 

élénkítés), 

d) támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy), 

e) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

f ) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma, 

g) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma, 

h) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE), 

i) szolgáltatást igénybevevők száma. 

 

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 

28.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy), 

b) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként, 

c) a támogatás típusa (induló támogatás, fejlesztés), 

d) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti 

bontásban, 



e) a támogatásban részesülő mikrovállalkozás típusa (meglévő, újonnan létrehozott), 

f ) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma, 

g) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma, 

h) a támogatás alapján létrehozott új illetve megtartott munkahelyek száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye 

szerinti bontásban), 

i) a tevékenység típusa, 

j) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE), 

k) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban. 

 

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) a támogatott célterületek száma, 

b) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege célterület szerinti bontásban, 

c) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy), 

d) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma, 

e) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma, 

f ) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés 

helye szerinti bontásban), 

g) vendégéjszakák száma, 

h) nappali látogatók száma, 

i) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban. 

 

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó 

adatszolgáltatás: 

a) a fejlesztés típusa, 

b) az identitásfejlesztő akciók megvalósítása, 

c) a támogatott műemléki és természeti helyszínek száma, 

d) a támogatott célterületek száma, 

e) a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

f ) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma, 

g) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma, 

h) a tevékenység típusa, 

i) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE), 

j) szolgáltatást igénybevevők száma. 

 

34. 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 

részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó 

adatszolgáltatás: 

a) multifunkcionális terek száma, 

b) a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

c) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma, 

d) a projektek megvalósulási helyei között a hátrányos helyzetű települések száma, 

e) a tevékenység típusa, 

f ) támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy), 

g) megvalósuló szolgáltatástípusok száma, 

h) kötelezően és önként vállalt szolgáltatások száma, 

i) szolgáltatást igénybe vevők száma, 

j) a támogatás révén internetet elérő népesség száma. 

 

  



35. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett 

támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

b) a helyi akciócsoport területe és népessége, 

c) a helyi akciócsoportok által finanszírozott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege 

tevékenységtípusonkénti bontásban, 

d) a támogatásban részesülők neme, kora korcsoportonként, 

e) a tevékenység típusa, 

f ) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés 

helye szerinti bontásban), 

g) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban). 

 

42. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet keretében 

igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

b) a tevékenység típusa, 

c) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés 

helye szerinti bontásban), 

d) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban). 

 

52. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz 

kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

b) az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy nemzetközi, valamint 

tengelyek szerinti bontásban), 

c) a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi 

tevékenység, megújuló energia termelés vagy egyéb besorolás szerint), 

d) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés 

helye szerinti bontásban). 

 

53. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet keretében igénybe 

vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) a támogatásban részesülő ügyfelek száma, neme, kora korcsoportonként, tengelyek és szektorok (magán, állami) 

szerinti bontása, 

b) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy), 

c) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

d) az akciócsoporthoz tartozó települések összlakossága, 

e) a helyi akciócsoportok által elfogadott projektek száma tengelyek szerinti bontásban, 

f ) a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi 

tevékenység, megújuló energia termelés vagy egyéb besorolás szerint), 

g) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem,korcsoport, munkavégzés 

helye szerinti bontásban), 

h) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban). 

 

58. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás: 

a) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, 

b) a támogatott tevékenység típusa, 

c) szolgáltatást igénybevevők száma (fő), 

d) a támogatás révén internetet elérő népesség (fő).” 

 

 


