
  

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 81/2011. (V. 25.) 

számú közleménye az alábbiakban részletezettek szerint módosul. 

 

 

I. Módosítás indokolása                                                                                                                           

 

2012. április 1. napján hatályba lépett a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás 

részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: 30/2012. (III. 

24.) VM rendelet), amelynek 13. § (2) bekezdése ekként rendelkezik: 

„E rendelet hatálybalépését megelőzően a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER 

helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott 

támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: 

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet) alapján benyújtott kifizetési kérelmek alapján folyamatban 

lévő eljárásokra a 141/2008. (X. 30.) FVM rendeletet kell alkalmazni.” 

A fentiek értelmében a 2012. április 1. és 2012. április 30. között benyújtott kifizetési 

kérelemben elszámolni kívánt kiadási tételekre a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 

rendelkezései az irányadóak – a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. § (9) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével. A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. § (9) bekezdése alapján a 

80.20.10 TESZOR alatt Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége megnevezésű, „2010. 

július 1. után felmerült, pénzügyileg teljesített, az MVH által még ki nem fizetett kiadásokat 

igazoló bizonylatok elszámolhatóak a 2012. április 1. és 30. között benyújtott kifizetési 

kérelemben.” 
 

 

II. Módosuló rendelkezés 

 

 A 81/2011. (V. 25.) MVH közlemény „A kifizetés igénylésének feltételei” elnevezésű I. 

pontja  ekként módosul: 

 

A 81/2011. (V. 25.) MVH közleményben szereplő alábbi rész: 

 

„Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:  

szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt. 

 

A Vhr. 19. § (1) bekezdése alapján kifizetési kérelemmel nem számolható el a 

támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a művelet 

végrehajtása érdekében felmerült kiadás. A sikerdíj nem a művelet végrehajtása 

érdekében közvetlenül felmerült kiadás, ezért nem elszámolható költség.  

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

60/2012. (IV. 25.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 

a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás 

kifizetésének igényléséről szóló 81/2011. (V. 25.) számú közlemény módosításáról  

 



 

A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemben a kifizetés alapját csak az 

ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében 

teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett 

kiadást igazoló bizonylat igazol.”  

 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított összeg, ha 

az ügyfél: 

szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt. 

 

A Vhr. 19. § (1) bekezdése alapján kifizetési kérelemmel nem számolható el a 

támogatási döntéssel jóváhagyott összeget és mértéket meghaladó, illetve nem a 

művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. A sikerdíj nem a művelet 

végrehajtása érdekében közvetlenül felmerült kiadás, ezért nem elszámolható költség. 

 

A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemben a kifizetés alapját csak az 

ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása 

érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, igazoltan 

teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak. 

 

Amennyiben az ügyfél a támogatási határozat meghozatala után, kifizetési kérelem 

benyújtása előtt kerül csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alá, 

természetes személy gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás 

alá, úgy az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.”  

 

 

 A 81/2011. (V. 25.) MVH közlemény „A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” elnevezésű II. pontjának a kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó 

további feltételekre vonatkozó része  az alábbiakkal egészül ki: 

 

A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. § (9) bekezdésének rendelkezései alapján a 

80.20.10 TESZOR alatt Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége megnevezésű, 

2010. július 1. után felmerült, pénzügyileg teljesített, az MVH által még ki nem 

fizetett kiadásokat igazoló bizonylatok elszámolhatóak a 2012. április 1. és 30. napja 

között benyújtott kifizetési kérelemben. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2012. március 31. napjáig felmerült kiadások elszámolása 

– a TESZOR 80.20.10 Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége kivételével – a 

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet rendelkezései alapján történik.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást a 124/2011. (XII. 21.) 

VM rendelet hatályba lépését (2011. december 22. napja) követően indítják meg, a 

Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási idő meghosszabbítására vonatkozó 

rendelkezés a Vhr. 33. § (8) bekezdése alapján kizárólag azon ügyfelek 

vonatkozásában alkalmazható, akik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezettek. Tehát nem 

alkalmazható a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási idő 

meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés a közbeszerzési eljárást önkéntesen 



lefolytató ügyfelek vonatkozásában a 2011. december 22. napját követően megindított 

közbeszerzési eljárások tekintetében. 

 

 

 A 81/2011. (V. 25.) MVH közlemény „A kifizetési kérelemcsomag részeként 

benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok” elnevezésű III. pontja ekként módosul: 

 

A 81/2011. (V. 25.) MVH közleményben szereplő alábbi rész: 

 

„Figyelem! Amennyiben a benyújtott bizonylatmásolat a Vhr. 19. § (6) bekezdésében 

előírt, az alábbiakban felsorolt kötelező rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem 

tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a Vhr. 19. § (7) bekezdése alapján kiejtésre 

kerül:  

 a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) száma vagy KN-

kódja (kombinált Nomenklatúra-kódját),  

 az ügyfél-regisztrációs száma,  

 a támogatási határozat azonosító száma,  

 a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.”  

 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„Figyelem! Amennyiben a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. 19. § (6) b) 

pontjában az alábbiakban felsorolt kötelező rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem 

tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a Vhr. 19. § (7) bekezdése alapján 

hiánypótlásra való felszólítás nélkül kiejtésre kerül, és az elutasított bizonylat más 

kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be: 

    az ügyfél regisztrációs száma, 

   a támogatási határozat azonosító száma,  

   a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.  

 

A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon 

számlaösszesítő, tételrészletező és a számlaösszesítő szerinti bizonylatok csatolása 

szükséges. Amennyiben az ellenőrzéshez nem az eredeti példány csatolása szükséges, 

úgy az „Eredetivel egyező másolat” rájegyzést és az ügyfél aláírását tartalmazó, a fenti 

felsorolás szerinti rájegyzések meglétét bizonyító egyszerű másolatát kell mellékelni. 

 

A számlaösszesítő és a tételrészletező tartalmazzák: 

 

a) a számviteli bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát; 

b) a teljesítés időpontját; 

c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját; 

d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy TESZOR vagy VTSZ számát, vagy 

KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével; 

e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt 

összeget; 

f) a támogatási határozatban megállapított kiadási sor támogatási határozat szerinti 

azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik; 

g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy 

nevét és aláírását; a könyvvezetésre nem kötelezett kedvezményezettek esetén ezen a 

helyen a vállalkozás nevében aláírásra jogosult nevét és aláírását; 



h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét; 

i) a számviteli bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét; 

j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját.” 

  

 

 A 81/2011. (V. 25.) MVH közlemény „A kifizetési kérelmek elbírálása” elnevezésű IV. 

pontjának csődeljárásra vonatkozó alábbi része törlésre kerül:  

 

„A cső

őartamra fel kell fügeszteni. Abban az esetben, ha 

az ü ü őartama alatt nem igazolja, hogy a cső

cső . tö 21/A-C. § 

megfelelő , az ü

ga megszű

ősül.” 

 

 

 A 81/2011. (V. 25.) MVH közlemény „Kapcsolódó jogszabályok” elnevezésű VII. pontja 

az alábbiakkal egészül ki: 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény  

 

 

III. A közlemény hatálya 

 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2012. március 31. 

napjáig benyújtott kérelemre indult eljáráson túl a 2012. április 1. és 30. napja közötti 

benyújtási időszakban beadott kifizetési kérelemre indult eljárásokban is kell alkalmazni. 

 

További információk megtalálhatóak a VM (www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-

miniszterium), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető 

az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH 

központ és a regionális illetékességű megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

Budapest, 2012. április 25. 

 

 

Palkovics Péter 

        elnök 
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