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Társadalmi egyeztetésen „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tervezete 
 
Elindult „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás tervezetének 
társadalmi egyeztetése.  A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 
9-ig várja az Irányító Hatóság a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban. 
 
Felhívások társadalmi egyeztetése 

 
 

 
Megjelent a MOL Zöldövezet pályázat 

 
A MOL Magyarország és az Ökotárs Alapítvány idén 11-ik alkalommal hirdeti meg a MOL 
Zöldövezet Programot, melynek kiemelt célja – a zöldfelületek növelésén túl -, hogy a 
programok a tervezéstől a megvalósításig a helyi közösség aktív részvételével valósuljanak 
meg, valamint a kialakított területek gondozásában is szerepet vállaljanak. 
 
Az elmúlt 11 évben ezeken a programokon keresztül igen sok helyi közösség tapasztalta meg 
saját erejét, az összefogásban rejlő lehetőségeit. Várjuk mindazon civil szervezetek, 
társasházak jelentkezését, akik a helyi közösség bevonásával szeretnének létrehozni egy 
közösségi parkot, egy zöld belső udvart, vagy közösségi kertet. 
 
Pályázni az alábbi három kategóriában lehet, az ötletpályázatok beérkezési ideje 2016. 
október 10. (hétfő) 16:00 



• A kategória: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az 
ország egész területén; 
• B kategória: társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén. 
• C kategória: közösségi kertek létesítése 50 000 főnél nagyobb településen 
 
A létrehozott, felújított területnek mindhárom kategória esetében közösségi funkciókat kell 
ellátnia, a közösség használatára kell készülnie. A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert 
támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a 
támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi 
közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását 
is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni. 
  
Bővebb információ a programról, és a pályázati felhívás a http://www.molzoldovezet.hu/ 
weboldalon található! 
 
 
 
A Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás 
felfüggesztése 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
finanszírozott „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című 
(VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret 
kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának 
lehetőségét 2016. október 5. napján, 24 órától felfüggeszti. 
 
https://www.palyazat.gov.hu/a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-felhvs-
felfggesztse 
 
 
 

A Vidékfejlesztési Pályázatok előzetes helyszíni szemléjéről 
 
A 110/2016.(V.25.) kormányrendelet értelmében a közelmúltban átalakult az operatív 
programok rendszere, ezen belül a Vidékfejlesztési Pályázatok (VP) értékelési folyamata. Az 
új rendszerben a pályázatok bírálata szétvált. 

A beérkező VP pályázatok jogosultságvizsgálata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) hatáskörébe tartozik, míg a tartalmi értékeléseket (elbírálás, pontozás) 
projektértékelők végzik, a pályázatokról a döntést pedig a Miniszterelnökség Agrár-
vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága hozza meg. 

A helyszíni vizsgálat (előzetes helyszíni szemle) továbbra is az MVH hatásköréhez tartozik és 
a folyamat jogosultságvizsgálati szakaszának része. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a jogszabályok szerint, amennyiben a 
helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, eltérést, vagy hiányosságot, úgy az még nem értékelhető 
a kérelem jóváhagyásaként! 

A pályázat elbírálásának lezárása érdemi döntéssel történik, amelyről a támogatást igénylő 
értesítést kap. E döntések meghozatala során az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi 



adminisztratív és helyszíni vizsgálat eredményét figyelembe kell venni. 

A fentiek alapján jól látható, hogy a bírálati folyamat több lépcsőből áll, a végső értékelést, 
pontozást és döntést a Miniszterelnökség hozza meg. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Vidékfejlesztési Program (VP) 
megnövekedett pályázati mennyisége ellenére ütemterv szerint dolgozza fel, és folyamatosan 
végzi a pályázatokkal kapcsolatos feladatait. 
 
Forrás: www.mvh.gov.hu 
 
 
 
Az Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a 
Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) Irányító Hatósága az alábbi tájékoztatást 
bocsájtja ki a VP keretében meghirdetésre kerülő felhívásokat érintő hiánypótlással 
összefüggő egyes kérdések tárgyában 
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet), értelmében az irányító hatóság - EMVA 
esetén az arra történő kijelölés esetén az Irányító Hatóság nevében közbenső szervezetként 
eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban együtt eljáró szerv) - a 
támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul lefolytatja a támogatási 
kérelmek jogosultsági ellenőrzését. A jogosultsági ellenőrzés a felhívásban szereplő 
hiánypótoltatható és nem hiánypótoltatható szempontok szerint, felhívásonként kialakított 
ellenőrzési lista alapján kerül elvégzésre. 

Valamennyi felhívásunk a hiánypótoltatható dokumentumok körét a felhívás 6. pontjára 
utalással jelöli meg, melynek értelmében valamennyi, a támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek listáján szereplő dokumentum önmagában hiánypótoltatható, 
amennyiben az relevanciával bír a támogatást igénylő vonatkozásában és a felhívás annak 
hiánypótlását nem zárja ki. Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén - a felhívás eltérő 
rendelkezése hiányában - hiánypótlásnak nincs helye. 

Amennyiben a támogatást igénylő elmulasztotta valamely, a támogatási kérelem benyújtása 
során csatolandó melléklet benyújtását, úgy – ha az adott jogosultsági szempontot igazoló 
dokumentum hiánya hiánypótlás keretében pótoltatható –, egyszeri alkalommal, legalább öt, 
legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az összes hiány megjelölésével kerül 
felszólításra a kérelmének kijavítására. 

A hiánypótlásra történő felszólítás kibocsátása során valamennyi hiányosság megjelölésekor a 
támogatási kérelem tartalmának megfelelő mérlegeléssel járunk el. Pl.: Amennyiben a 
támogatást igénylő nem kíván fiatal mezőgazdasági termelőként támogatási kérelmet 
benyújtani, úgy nem kerül felszólításra az annak igazolásához szükséges dokumentumok 
benyújtására. 

Abban az esetben, ha a támogatást igénylő hibásan nyújtotta be valamely a támogatási 
kérelem benyújtása során csatolandó mellékletet, az hiánypótlás keretében kerül felszólításra 
a hibák javítására. 

A hiánypótlás során beérkezett dokumentumok bírálata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
57/E. § (1) bekezdésének szigorú figyelembevétele mellett történik: 
„57/E. § (1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek 



már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a felhívás vagy 
mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén jogszabály eltérő rendelkezése esetén.” 

A fentiek alapján főszabályként megállapítható, hogy a hiánypótlás folyamán beérkezett 
dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontja. 

Azon igazolások vonatkozásában azonban, melyek egy fennálló jogviszony vagy tény 
igazolására szolgálnak, a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma 
lehet akár a támogatási kérelem benyújtását megelőző akár azt követő keltezésű. Jelen 
dokumentumok estében az bír relevanciával, hogy az igazolás alapjául szolgáló tény vagy 
jogviszony a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában valóban fennálljon (pl.: nem 
engedélyköteles építési tevékenység esetén az építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy az 
építés nem engedélyköteles, avagy a támogatást igénylő igazolása arról, hogy valamely 
termelői csoport tagja volt a benyújtás időpontjában). 

Árajánlatos tételek esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles 
benyújtani három, a felhívás mellékleteiben meghatározott tartalmi elemekkel rendelkező, 
egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, azonos műszaki 
paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó, magyar nyelvű árajánlatot. A támogatási 
kérelem benyújtása során csatolt árajánlat kiállításának dátuma nem lehet későbbi, mint a 
támogatási kérelem benyújtásának dátuma, azonban amennyiben az eljáró szerv hiánypótlás 
keretében elrendeli valamely árajánlat hiánypótlás keretében történő javítását, úgy a 
hiánypótlás során javított árajánlat keltezésének dátuma igazodhat a hiánypótlásra felszólító 
levélben meghatározott határidőhöz. 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az eljáró szerv az EMVA 
forrásból nyújtott támogatások esetén a támogatási kérelem tárgyában történő döntéshozatalt 
megelőzően írásbeli egyeztetés formájában adategyeztetést végezzen. 

További jogszabály nyújtotta lehetőség, hogy abban az esetben, ha a támogatási kérelemben 
szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetőséget 
nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, az értékelés során egy alkalommal, háromnapos határidő 
tűzésével, tisztázó kérdés kerüljön megküldésre a támogatást igénylő részére. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben tisztázó kérdés, hiánypótlás, 
adategyeztetés alkalmazására kerül sor, annak eredménye nem vezethet a támogatási összeg 
növelésére. 

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén az adategyeztetés nem minősül 
hiánypótlásnak, tisztázó kérdésnek. Az adategyeztetés, a hiánypótlás és a tisztázó kérdés 
megválaszolásának időtartama nem számít bele az eljárás időtartamába. 

Terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások kivételével a kiválasztási eljárása során 
szóbeli egyeztetésre is sor kerülhet, amennyiben arra a felhívás lehetőséget biztosít. 
 
Tisztelettel: 
Dr. Viski József 
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár 
 
Forrás: www.mvh.gov.hu 
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