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FIGYELEM! 
2015. február 1-én megnyílt a kifizetési kérelmek utolsó beadási időszaka! 

 

 
 

 

2015. február 1-jétől ismét megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások 

kifizetési kérelmeinek beadási időszaka. 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy kifizetési 

kérelmüket mielőbb, lehetőleg már a benyújtási időszak elején adják be annak érdekében, hogy 

szükség esetén ki tudják használni az időszakon belüli többszöri benyújtási lehetőséget. Az is 

fontos, hogy ne hagyják a kifizetési kérelem benyújtását a határidő előtti utolsó pillanatra, hogy 

maradjon lehetőség az esetleg szükséges korrekcióra. 

 

A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a 

támogatási rendeletekben meghatározott határidőig lehet benyújtani. Bizonyos, 

jogszabályban meghatározott feltételek teljesülésekor egy ügyfél egy kifizetési kérelem-

benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat.  

 

 

Megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők 
 

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  

 3. § (7) bekezdése alapján a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. 



napjáig meg kell valósítani,  

 a 17. § (5) bekezdése értelmében kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig 

nyújtható be. 

 

 

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 

 4. § (12) bekezdése alapján az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 

2015. március 31. napjáig megvalósítani, 

 a 8.§ (4) bekezdésének megfelelően kifizetési kérelem a művelet megvalósulását követő hat 

hónapon belül, annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül 

valósítja meg a műveletet, 2015. május 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtania. 

 

 

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 

 4. § (12) bekezdése alapján az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 

2015. március 31. napjáig megvalósítani, 

 a 8. § (4) bekezdésének megfelelően kifizetési kérelem a művelet megvalósulását követő hat 

hónapon belül, annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül 

valósítja meg a műveletet, 2015. május 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtania. 

 

 

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 

 10. § (3) bekezdése alapján a műveletet azon ügyfélnek, aki a támogatási döntést 2014. május 

31. napjáig kézhez vette, legkésőbb 2015. március 31. napjáig, azon ügyfél, aki a támogatási 

döntést 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell 

megvalósítania, 

 a 15.§ (6) bekezdés alapján azon ügyfeleknek, akik a támogatási döntést 2014. május 31. 

napjáig kézhez vették, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 

hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani. A 2014. május 31. napját 

követően közölt támogatási döntés esetében az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának 

határideje 2015. augusztus 31. 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti információk tájékoztató jellegűek! A jogszabályi 

kötelezettségek leírását és a jogcímekhez kapcsolódó MVH közlemények az alábbi linkekre 

kattintva érhetők el: 

 

9/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

Letöltés 

 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92015


11/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének 

igényléséről  

Letöltés 

 

 

14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

nyújtandó támogatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

Letöltés 

 

 

20/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről  

Letöltés 

 

 

26/2015. (I. 26.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről  

Letöltés 

 

(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) 

 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.  
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