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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékf jl té i Al ból fi í tt á tá tá i tá ú i i t i d l t k ód ítá á ólVidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

- módosuló véghatáridők összefoglalása -

Jogcím Művelet befejezésének határideje Utolsó elszámolás benyújtásának határideje

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Falumegújításra és ‐
fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012‐től
igénybe vehető támogatások

2015. március 31.
g y g
(102/2012. (X. 1.) VM rendelet; 
TK3) Művelet befejezését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb   

2015. május 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Vidéki örökségAlapból a Vidéki örökség 
megőrzéséhez LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012‐től 
igénybe vehető támogatások 
103/2012. (X. 1.) VM rendelet; TK3)

2015. március 31.
Művelet befejezését követő 6 hónapon belül, de 
legkésőbb                                            2015. május 
31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2013. 
március 31. előtt vette kézhez, akkor a 
kézhez vételt követő 2 év
2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2013. 

2 év megvalósítás esetén az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtási határideje 2015.03.31‐ig ,y p

2012‐ben nyújtandó támogatások
(47/2012. (V. 11.) VM rendelet; TK4)

március 31. után vette kézhez, akkor 
2015. március 31.

kérelem benyújtási határideje 2015.03.31 ig ,
egyébként a művelet befejezését követő 6 hónapon belül, 
de legkésőbb                                           2015. 
május 31.



Jogcím Művelet befejezésének határideje Utolsó elszámolás benyújtásának határideje

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 
2014 áj 31 lőtt tt ké h

1) 2 év megvalósítás esetén az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtási határideje 2015.03.31‐ig 

2) H ü fél tá tá i h tá t t2014 május 31 előtt

Jogcím Művelet befejezésének határideje Utolsó elszámolás benyújtásának határideje

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012‐től nyújtandó támogatások 
(52/2012. (VI. 8.) VM rendelet; TK4)

2014. május 31. előtt vette kézhez, 
akkor a kézhez vételt követő 2 év, de 
legkésőbb 2015. március 31‐ig

2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 
2014 máj s 31 tán ette

2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. május 31. előtt 
vette kézhez, akkor a művelet befejezését követő 6 
hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31‐ig

3

) H ü fél tá tá i h tá t t2014 május 31 után2014. május 31. után vette 
kézhez, akkor 2015. május 31.

) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. május 31. után 
vette kézhez, akkor a művelet befejezését kővető 6 
hónapon belül, de legkésőbb 2015. augusztus 
31.

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. május 31. előtt
hó

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2013‐ban nyújtandó támogatások 

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 

2014. május 31. előtt vette kézhez, 
akkor 2015. március 31.

2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 

vette kézhez, akkor a művelet befejezését kővető 6 hónapon 
belül, de legkésőbb 2015. május 31.

2)

2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. május 31. 
után vette kézhez, akkor 2015. augusztus 31.

(104/2013. (XI. 14.) VM rendelet; TK5) 2014. május 31. után vette 
kézhez, akkor 2015. május 31. Az első kifizetési kérelmet 6 hónap helyett 9 hónapon belül 

kell benyújtani legalább a nem egyéb 
kiadások 10 %‐ának mértékéig!!! 

1) Ha  az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre 
lk dé lő k d kk

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások  2015. március 31.

emelkedése előtt megkezdte, akkor a 
támogatási határozat jogerőre emelkedését 
követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. 
május 31‐ig

á á i h áfejlesztésére 2013‐tól igénybe vehető 
támogatások (103/2013. (XI. 8.) VM 
rendelet)

2) Ha  az ügyfél a műveletet a támogatási határozat 
jogerőre emelkedése előtt nem kezdte meg , 
akkor a művelet befejezését követő 3 
hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31‐
ig



Jogcím Művelet befejezésének határideje Utolsó elszámolás benyújtásának határideje

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé 
történő diverzifikálásra nyújtandó 
támogatások (129/2012. (XII. 17.) VM rendelet)

2015. március 31.

Művelet befejezését követő 6 hónapon belül, de 
legkésőbb 2015. május 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013‐ban nyújtandó

2015. március 31.

2015. május 31.

Az első kifizetési kérelmet 6 hónap helyett 
9 hónapon belül kell b újt i!!! A ké l kvégrehajtásához 2013 ban nyújtandó 

támogatások (35/2013. (V. 22.) VM rendelet; 
TK3)

9 hónapon belül kell benyújtani!!! A kérelemnek 
nem egyéb kiadás kategóriába tartozó tételt is 
tartalmaznia kell, de minimális korlát nincs.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 
2014 május 31 előtt vette kézhez 1) H ü fél á á ihatározatot 2014 májusAlapból a LEADER Európai Unión belüli és 

harmadik országbeli területekkel való 
nemzetközi együttműködés 
végrehajtásához 2012‐től nyújtandó 
támogatások (99/2012. (IX. 25.) VM rendelet)

2014. május 31. előtt vette kézhez, 
akkor 2015. március 31.
2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 
2014. május 31. után vette kézhez, 
akkor 2015. május 31.

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. május 
31. előtt vette kézhez, akkor 2015. május 
31.

2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. május 
31. után vette kézhez, akkor 2015. 
augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a LEADER térségek közötti 
együttműködés végrehajtásához

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 
2014. május 31. előtt vette kézhez, 
akkor 2015. március 31.

1) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. 
május 31. előtt vette kézhez, akkor 2015. 
május 31.együttműködés végrehajtásához 

nyújtandó támogatások (11/2013. (III. 5.) VM 
rendelet)

2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 
2014. május 31. után vette kézhez, 
akkor 2015. május 31.

május 31.
2) Ha az ügyfél a támogatási határozatot 2014. 

május 31. után vette kézhez, akkor 2015. 
augusztus 31.



8/2014.(XI.19.) MvM rendelet
(A 23/2007 (IV 17 ) FVM rendelet módosítása)(A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet módosítása)
• Határidők
• Építési beruházások esetén: 
Kifizetési kérelem benyújtásakor nemKifizetési kérelem benyújtásakor nem 
rendelkezik Jogerős Használatbavételi 
E déll l f lfü té k ülEngedéllyel            felfüggesztésre kerül
Legkésőbb 2015.09.30‐ig kerülhet g g
felfüggesztésre!!

• Közbeszerzés• Közbeszerzés



• 76/2011 (VII 29 ) VM rendelet( LEADER TK2)• 76/2011.(VII.29.) VM rendelet( LEADER TK2) 
Amennyiben a tétel nincs ÉNGY‐ben, 
Gépkatalógusban                   két árajánlat
azonos műszaki tartalom‐ azonos műszaki tartalom

‐ indoklás
‐ NAV‐hoz bejelentett tevékenység
Nem lehet régebbi a pályázat benyújtási‐ Nem lehet régebbi a pályázat benyújtási 
időszak első napját megelőző 60 napnál

‐ tartalmi‐formai követelmények



47/2012.(V.11.) VM rendelet‐Mikrovállalkozás

‐ Tervezett tevékenység esetén legkésőbb elsőTervezett tevékenység esetén legkésőbb első 
kifizetési kérelem benyújtásáig szerepeltetni kell‐
kötelezettség hiánypótlás keretében pótolhatókötelezettség hiánypótlás keretében pótolható

‐ Adóhatósághoz bejelentett tevékenység tekintetében 
ajánlattevő árajánlata‐ adategyeztetés lehetőségeajánlattevő  árajánlata‐ adategyeztetés lehetősége

‐ Foglalkoztatotti létszám nem teljesítése az üzemeltetési 
kötelezettség harmadik évétől kezdődően kifizetési kérelemkötelezettség harmadik évétől kezdődően‐ kifizetési kérelem 
alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%, legfeljebb 300 ezer 
Ft foglalkoztatottanként egyszerg gy



• 35/2013.(V.22.) VM rendelet( LEADER TK3)

‐ Adóhatósághoz bejelentett tevékenység 
tekintetében ajánlattevő árajánlata‐tekintetében ajánlattevő  árajánlata
adategyeztetés lehetősége



• 104/2013.(XI.14.) VM rendelet
( Turisztika TK5)
Adóhatósághoz bejelentett tevékenység tekintetében‐ Adóhatósághoz bejelentett tevékenység tekintetében 
ajánlattevő  árajánlata‐ adategyeztetés lehetősége
Á á l é l k ód lá ké d b‐ Árajánlatos tételek módosulása             két darab 
támogatási határozat jogerőre emelkedését követően 
k állí l í é k é é á á lkiállított, teljesítéskor érvényes árajánlatot

‐ Foglalkoztatotti létszám nem teljesítése az 
üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől 
kezdődően‐ kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 
támogatási összeg 1%, legfeljebb 300 ezer Ft 
foglalkoztatottanként egyszer



űk dé i áll dá b f l l k‐ Együttműködési megállapodásban foglaltakat 
nem teljesíti , megállapodásonként egyszer 
300.000 Ft visszafizetni köteles. 

‐ 3 patkós lovas minősítés turisztikai szervezeti‐ 3 patkós lovas minősítés, turisztikai szervezeti 
tagság nem tesz eleget ‐ felszólításra sem ‐
kifi té i ké l l já jó áh ttkifizetési kérelem alapján jóváhagyott 
támogatási összeg 5%, legfeljebb 500.000 Ft 
visszafizetése.




