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Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási 

jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről 

 

 
 

A Magyar Közlöny 2012/154. számában jelent meg az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási 

előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet.  

 

A rendelet 2. paragrafusában felsorolt jogcímek esetén igényelhető előleg az ügyfél 

kérelmére, kizárólag beruházási jellegű fejlesztések megvalósításához, legfeljebb a 

jóváhagyott támogatási összeg 30 százaléka erejéig.  

 

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, azaz december 7-én lépett hatályba. 

 

Az igénybevétel feltételeit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 171/2012. (XI. 30.) 

számú közleménye valamint a 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet tartalmazza. 

 

118/2012. (XI. 22.) VM rendelet letöltés 

 

171/2012. (XI. 30.) MVH közlemény letöltés 

 

 

LEADER Pályázók figyelmébe!  
 

http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=544%3Arendelet-ellegfizetesrl-emva-tamogatasokhoz&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1&lang=hu
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=549%3A1712012-xi30-mvh-koezlemeny&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1&lang=hu


 
 

Felhívjuk Tisztelt Nyertes Pályázóink figyelmét, hogy a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 

alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél köteles:  

 

- LEADER közösségi célú fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén a 

támogatási határozat közlésétől (támogatási határozat kézhezvételétől) számított 9 

hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra 

kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.  

 

- LEADER rendezvény, LEADER Képzés, LEADER Térségen belüli együttműködés és 

LEADER Tanulmányok jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 

hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló 

időszak utolsó napjáig kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is 

elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.  

 

- 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 határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási 

döntéssel jóváhagyott támogatási összeg elszámolható kiadások összegének 50 %-ával 

elszámolni. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a művelet megvalósítására nyitva 

álló időszak 2 év, mert ebben az esetben az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől 

számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható 

kiadások 80 %-ával köteles elszámolni.  

 

Amennyiben az ügyfél a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 24. §-ban előírt határidőket nem 

tartja be, úgy az MVH külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel 

egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, 

továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 

minősül.  

 

Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését 

megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre 

emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában 

nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve 

pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve 

támogatási kérelme elutasításra kerül. 

 
Kifizetési kérelem benyújtás 2012. december 31-ig 



 

 
 
2012. december 31-jén zárul az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 

keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának időszaka. 

 

 

LEADER kifizetési kérelmekhez kapcsolódó közlemények 
 

A dokumentumok a közlemény számára kattintva elérhetők! 
 

 

107/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 
124/2012. (VII.31.) számú MVH Közlemény  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

szóló 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény módosításáról 

 

128/2012. (VIII.06.) számú MVH Közlemény  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény módosításáról  

 

 

ÚMVP III. tengelyes kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények 
 

A dokumentumok a közlemények számára kattintva elérhetők! 

 

Falumegújítás és –fejlesztés jogcím 
 

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 

 

122/2012. (VII. 31.) számú MVH Közlemény 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 95/2012. (VII.20.) számú MVH 

közlemény módosításáról  

 

 

Vidéki örökség megőrzése jogcím 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1242012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1222012


 

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 

 
121/2012. (VII. 31.) számú MVH Közlemény  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 96/2012. (VII. 20.) 

számú MVH közlemény módosításáról  

 

 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 
 

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 

 

119/2012. (VII. 31.) számú MVH Közlemény  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 97/2012. (VII.20.) 

számú MVH közlemény módosításáról  

 

 

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím 
 

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 
 

120/2012. (VII. 31.) számú MVH Közlemény  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 98/2012. (VII.20.) számú 

MVH közlemény módosításáról 

 

 

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  

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1212012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1192012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1202012
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

