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Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

52/2013. (III. 8.) számú közleménye 
 

az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti 

kérelmek hiányos elektronikus benyújtása esetén kiírt hiánypótlásra, illetve 

nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtandó dokumentumok 

rendszeresítéséről 

 

 

Az 52/2013. (III.8.) MVH közlemény az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási 

jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek hiányos elektronikus benyújtása esetén 

kiírt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtandó 

dokumentumokat rendszeresíti.  

 

2013. február 1-jén nyílt meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti 

kérelmek benyújtásának újabb időszaka. Az érintett jogcímek vonatkozásában a 23/2007. 

(IV. 17.) FVM rendelet 16/B. § (3) bekezdése szerint kizárólag elektronikus úton 

nyújthatók be kifizetési kérelmek. A nem elektronikus úton benyújtott kifizetési 

kérelem végzéssel elutasításra kerül.  

 

Amennyiben az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelem nem tartalmazza hiánytalanul 

a kérelem elbírálásához szükséges adatokat, illetve amennyiben a hiánypótlásra való felhívás 

lehetőségét jogszabály nem zárja ki, az MVH megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra, vagy nyilatkozattételre 

hívja fel az ügyfelet.  

 

A hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés postai úton kerül megküldésre, 

valamint a hiánypótlás, illetve a nyilatkozattétel a korábbi gyakorlatnak megfelelően 

szintén postai úton teljesítendő! 

 



Az MVH a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre felhívó végzésben foglaltak 

teljesítéséhez a jelen közlemény mellékleteiként formanyomtatványokat tesz közzé. 

 

Az 52/2013. (III.8.) közlemény mellékleteit képező dokumentumok kizárólag a 

hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzésben foglaltak teljesítéséhez 

alkalmazhatók! 
 

Az érintett jogcímek többek között:  

 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése,  

 Falumegújítás és -fejlesztés,  

 Vidéki örökség megőrzése, 

 Turisztikai tevékenységek ösztönzése, 

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása. 

 

Kapcsolódó mellékletek:  

 11. számú melléklet: D2503-04 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - Főlap 

 12. számú melléklet: D2203-04 Falumegújítás és -fejlesztés - Főlap 

 13. számú melléklet: D2303-04 Vidéki örökség megőrzése - Főlap 

 14. számú melléklet: D2403-05 Turisztikai tevékenységek ösztönzése - Főlap 

 15. számú melléklet: D3310-04 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtása – Főlap 

 16. számú melléklet: D0034-03 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap 

 17. számú melléklet: D0035-03 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap 

 18. számú melléklet: D0053-01 Árajánlatos tétel bejelentő lap 

 19. számú melléklet: D0054-03 Építési tételek (ÉNGY) betétlap 

 20. számú melléklet: D0055-02 Tételrészletező betétlap 

 21. számú melléklet: D0077-05 Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 22. számú melléklet: D0065-01 A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő 

munkanembe tartozó építési tételek betétlap 

 23. számú melléklet: D0037-04 Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap - Személyi 

jellegű ráfordítások 

 24. számú melléklet: Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével 

 25. számú melléklet: Árajánlatos tételek indoklása  

 26. számú melléklet: Kitöltési útmutató 

 

 

52/2013. (III. 8.) számú MVH közlemény letöltés 
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