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Megjelent a LEADER kifizetési kérelmekhez kapcsolódó 
közlemény 

Benyújtási időszak: 2012. augusztus 1. - 2012. december 31. között 
 

 
 

A dokumentumok a közlemény számára kattintva elérhetők! 
 
 

107/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII. 20.) számú közleménye az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
 
A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján, illetve a 76/2011. (VII.29) VM rendelet 
alapján benyújtásra kerülő kifizetési kérelmeket az MVH által rendszeresített, a közlemény 
mellékletét képező formanyomtatványokon postai úton kell benyújtani a lakóhely/székhely 
szerinti regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez.  
 
 
 

Megjelentek az ÚMVP III. tengelyes kifizetési kérelmekhez tartozó 
közlemények 

Benyújtási időszak: 2012. augusztus 1. - 2012. december 31. között 
 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012�


 
A dokumentumok a közlemények számára kattintva elérhetők! 

 
95/2012. (VII.20.) számú MVH Közlemény 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 95/2012. (VII.20.) számú Közleménye az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, a közlemény mellékletét képező 
formanyomtatványokon postai úton kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye 
szerinti regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez. 
 
 

96/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 96/2012. (VII. 20.) számú Közleménye az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről 
 
 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletét képező 
formanyomtatványokon postai úton vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
 
A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti 
regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. 
 
 

97/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú Közleménye az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletét képező 
formanyomtatványokon postai úton vagy jogszabály eltérő rendelkezése esetén az 
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
 
 
A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet és 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján 
jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet postai vagy 
elektronikus úton nyújthatnak be.  
 
 
A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti 
regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. 
 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012�
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012�
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012�


 
A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet alapján jogerős támogatási határozattal 
rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthatnak be!  

 
 

98/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 98/2012. (VII. 20.) számú Közleménye az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, a közlemény mellékletét képező 
formanyomtatványokon postai úton vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül
 

 lehet benyújtani.  

 
A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján jogerős támogatási határozattal 
rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet postai, vagy elektronikus úton nyújthatnak be.  
 
 
A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti 
regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. 
 
 
A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján jogerős támogatási 
határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő 
szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 
nyújthatnak be!  

 
 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának  
85/2012 (VII. 19.) közleménye 

Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra 

vonatkozó kötelezettségeiről 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából megvalósuló 
projektekre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes 
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15 –i bizottsági 
1974/2006/EK rendelet VI. melléklete, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 25. § (3)-(4) bekezdése állapít meg 
szabályokat az arculati elemekről, amely elsősorban a lakosság tájékoztatását biztosítja.  
 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012�


Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a támogatásban részesült kedvezményezettek szíves 
figyelmét, hogy 2012. augusztus 15-ig megjelenő módosított Arculati Kézikönyv fogja 
tartalmazni a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
alkalmazandó új arculati elemeket.  
 
Jelen Irányító Hatósági közlemény 1. melléklete csupán tájékoztató jelleggel mutatja be az új 
arculati elemeket.  
 
Továbbá az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében támogatásban 
részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
szóló 15/2009 (IV. 9.) IH közlemény az Arculati Kézikönyv módosításának megjelenésével 
egyidejűleg hatályát veszíti.  
 
Budapest, 2012. július 16.  

Búsi Lajos  
IH vezető 

 
85/2012. (VII.19.) IH közlemény és 1. számú melléklet letöltés 
 
 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
Támogatási kérelem benyújtás 2012. július 31-ig 

 
RENDELET ÉS MVH KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTÁS! 

 
 
52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
(változás kiemelve):  

„(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás 
igénybevételére kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott 
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és 
egyház jogosult.” 

 
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2012. (VII.20.) számú közleményével a 
79/2012. (VI.20.) számú MVH közlemény 6. oldalán az Építési Normagyűjtemény 
verziószáma javításra került (javítás kiemelve).  

 
Építési beruházás 
A támogatás a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel 
érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez 
kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítására nyújtható. Építési beruházás 
esetén a 2012. július 1-én hatályos (2012_2 verzió) építési normagyűjtemény 
alkalmazandó. 
 
 
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2012. 

http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3A852012-vii-19-koezlemenye&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1&lang=hu�


július 1-től 2012. július 31-ig lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet 
legkorábban 2012. július 1-jén, legkésőbb július 31-én lehet postára adni a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján 
közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájához. 
 
Postacím:  
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  
3053 Kozárd, Külterület 095. 
 

A maximálisan igényelhető támogatási összeg a Cserhátalja LEADER 
HACS területén: 35.000.000 Ft. 

 
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet, a 79/2012. (VI.20.) számú, valamint 92/2012. (VII. 20.) 
számú MVH Közlemény letölthető a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület honlapjáról: 
 
52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 
 
79/2012. (VI.20.) MVH közlemény 
 
92/2012. (VII. 20.) MVH Közlemény 
 
  

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 
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