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Megjelent 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 

 

KIVONAT 

 
Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. 

között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 

 

Postacím: Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz) 

 

 
A támogatás igénybevételének részletes feltételeit tartalmazó 104/2013. (XI.14.) VM 

rendelet a Magyar Közlöny 188. számában jelent meg, az alábbi linkre kattintva 

letölthető. 
 

Letöltés 

 

A rendelet alapján támogatás vehető igénybe: 

 

a) a falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi 

szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 

fejlesztéséhez (1. célterület); 

b) egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb 

szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. 

célterület); 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13188.pdf


c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 

szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 

3. § (2) bekezdés c) pont 2. alpont szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó 

minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő 

szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak 

fejlesztéséhez (3. célterület); 

d) szálláshelyhez nem kötődő: 

da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, 

db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz, 

dc) vadászturizmushoz, 

dd) erdei turizmushoz, 

de) horgászturizmushoz, 

df) vízi turizmushoz, 

dg) borturizmushoz 

kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer 

fejlesztéséhez (4. célterület). 

 

E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül: 

a) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelő 

építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, 

b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített 

Árajánlatos tételbejelentő lapon igényelhető, a 3. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, 

szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgy, eszköz, 

c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa 

telepítése, a hazai fajták, különösen a tájfajták előnyben részesítésével, 

d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja, 

e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás, 

f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás az ügyfél 

támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke. 

 

Ha a rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti célterületekhez kapcsolódó tevékenységeken kívül a 

támogatott tevékenységgel érintett épület, építmény vagy építményrész más célt is szolgál, az 

elszámolható kiadásokat a támogatásból fejleszteni kívánt tevékenységgel érintett helyiségek 

hasznos alapterülete és a támogatásból fejleszteni kívánt tevékenységgel nem érintett 

helyiségek hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett 

épületrészre, építményrészre. 

 

Támogatás igénybevételére jogosult: 

a) a természetes személy, 

b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás, 

c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában 

meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 

d) a nonprofit szervezet, és 

e) az egyházi jogi személy. 

 

A támogatás mértéke, ha az ügyfél 



a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, 

települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem 

közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és 

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 

65%-a, 

ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 

60%-a, 

b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához 

köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, 

de legfeljebb 35 000 000 forint. 

 

Támogatás olyan, a rendelet 5. vagy 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén 

megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 

a) – ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 

b) – ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a települési önkormányzat, a 

nemzetiségi önkormányzat vagy a Mötv. 87. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy – székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. 

 

Az ügyfél abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben a 

mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot nem érte el a 2011. és 2012. 

évben. 

 

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER 

HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme 

vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg. 

 

Az 1. és 2. célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, 

mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult. 

 

A 3. célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag mikro-, kis vagy 

középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a Mötv. 87. §-

ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 

nonprofit szervezet és egyházi jogi személy jogosult. 

 

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység végzéséhez kapcsolódó fejlesztés esetén a 

támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, őstermelő és egyéni vállalkozó, 

valamint nonprofit szervezet jogosult. 

 

Vadászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés esetén a támogatás igénybevételére az az 

ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult. 

 

Üzemeltetési kötelezettség: 

A fejlesztést 2014. december 31-ig kell megvalósítani.  

Az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 6 

hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak 

nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet 

benyújtani. 

 



Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, vagy ha az 

ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a 

támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 

31-ig be kell nyújtani. 

 

A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. Az üzemeltetés során teljesítendő 

kötelezettségeket a rendelet 8. §-a tartalmazza. 

 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok körét a rendelet 12. §-a tartalmazza. 

 

A rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az ügyfél nem jogosult támogatási kérelem 

benyújtására ugyanarra a projektre, beruházásra, vagy fejlesztésre, amely kapcsán a Nemzeti 

Diverzifikációs Program vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van. El kell 

utasítani a támogatási kérelmet, ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti támogatáshoz 

kapcsolódóan benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős 

határozattal, vagy akinek benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott 

döntések vonatkozásában bírósági eljárás van folyamatban. 

 

 

 
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 184/2013. (XI. 

15.) számú MVH Közlemény  

 
A közlemény a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján nyújtott támogatás igénybevételének 

részletes rendjéről szól, és a támogatás igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen 

benyújtandó űrlapokat rendszeresíti. 

 

Letöltés 

 

 

Megjelent a falubuszokhoz kapcsolódó IH közlemény 
 

Az Irányító Hatóság 289/2013. (XI.14.) közleménye 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 rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati 

útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztéséhez” című katalógusról ide kattintva érhető el. 

 
  

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1842013
http://www.kormany.hu/download/c/15/11000/IH.zip#%21DocumentBrowse


 

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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