
 

 

 

 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

142/2012. (IX.05) számú  
 

KÖZLEMÉNYE 
 

egyes EMVA-ból finanszírozott intézkedések vonatkozásában megjelent MVH 
közlemények módosításáról 

 

 

Jelen közlemény az egyes EMVA-ból finanszírozott intézkedések vonatkozásában megjelent, 

az I. pontban felsorolt MVH közlemények módosításáról szól. A módosítás a kifizetési 

kérelem benyújtásával kapcsolatos közleményeket, ezen belül a műszaki ellenőri minőség 

igazolásához kapcsolódó adminisztratív előírásokat érinti, csökkentve az eljárás 

dokumentációs igényét. 

 

I. Az érintett közlemények felsorolása, valamint a módosuló rendelkezések 

 

1.1. Az érintett közlemények: 

 

- a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 93/2012. (VII. 20.) MVH közlemény,  

- a nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító 

üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 94/2012. 

(VII. 20.) MVH közlemény,  

- a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

95/2012. (VII.20.) MVH közlemény,  

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 

igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 96/2012. (VII.20.) MVH 

közlemény,  

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 97/2012. 

(VII.20.) MVH közlemény,  

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

98/2012. (VII.20.) MVH közlemény,  

- a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről szóló 99/2012. (VII. 20.) MVH közlemény,  

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 102/2012. (VII. 20.) MVH 

közlemény, 

- az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 103/2012. (VII. 20.) MVH közlemény,  

- az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 105/2012. (VII.20.) MVH közlemény,   

- a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 106/2012. (VII.20.) MVH közlemény, 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének 

részletes feltételeiről szóló 107/2012 (VII.20) MVH közlemény. 



1.2. A módosuló rendelkezések: 

 

1.2.1.  

 

A közlemények IV. fejezetének 1.1.2. pontjából hatályon kívül helyezésre kerül az alábbi 

szövegrész: 

„Az építési naplóhoz mellékelni kell a felelős műszaki vezetői és a műszaki ellenőri 

tevékenység végzésére jogosító, a területi  kamara által kiállított egyszerűsített hatósági 

határozatok másolatát.” 
 

1.2.2.  

 

A közlemények „Közlemény kapcsolódó mellékletei és a benyújtandó dokumentumok listája” 

című V. fejezetéből az építési műszaki ellenőrnek az építés tekintetében való jogosultságáról a 

Magyar Mérnöki Kamara vagy az illetékes Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás 

benyújtását előíró sor hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

1.2.3.  

 

A közlemények ”Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével” elnevezésű 

melléklete helyébe jelen közlemény mellékletét képező „Nyilatkozat az építési műszaki 

ellenőr ellenjegyzésével” elnevezésű dokumentum lép. 

 

1.2.4.  

 

A közlemények „Kitöltési útmutató” elnevezésű mellékletéből hatályon kívül helyezésre 

kerül az alábbi szövegrész: 

„FONTOS! A műszaki ellenőr jogosultságáról a Magyar Mérnöki Kamara vagy az illetékes 

Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás hiteles másolatának csatolása szükséges!” 

 

1.2.5.  

 

A közlemények „Önellenőrzési lista” elnevezésű mellékletéből hatályon kívül helyezésre 

kerül az alábbi sor: 

„Építési műszaki ellenőrnek az építés tekintetében való jogosultságáról a Magyar Mérnöki 

Kamara vagy az illetékes Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás”  

 

1.2.6.  

 

A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 93/2012. (VII. 20.) MVH közlemény „Kitöltési útmutató” elnevezésű mellékletének 

„Általános tudnivalók” 11. pontjából hatályon kívül helyezésre kerül az alábbi szövegrész: 

„Ebben az esetben az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell az építési műszaki 

ellenőrnek az építés tekintetében való jogosultságáról a Magyar Mérnöki Kamara vagy az 

illetékes Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás hiteles másolatát! Az igazolást 

korábban az illetékes Közigazgatási Hivatalok adták ki 5 évre, 2006 óta azonban a Magyar 

Mérnöki Kamara. Ezért mindkét szervezet által kiadott igazolás elfogadható amennyiben még 

nem járt le az érvényessége.” 

 

 

II. A közlemény kapcsolódó melléklete 

 

 Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével 



 

III. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 

  

Az I. pontban meghatározott közlemények jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

További információk megtalálhatóak 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. szeptember 5. 

 

 

 

Palkovics Péter 
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