
A vidékfejlesztési miniszter 57/2011. (VI. 20.) VM rendelete 

 

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások kifizetési rendjérõl szóló miniszteri rendeletek módosításáról 

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

(a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[E rendelet alapján az R.-ben meghatározott III. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására 

vehető igénybe 

támogatás:] 

„d) a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások az alábbiak szerint, 

da) kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése, 

db) többfunkciós szolgáltató központ létesítése,” 

(2) Az R. 2. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

[E rendelet alapján az R.-ben meghatározott IV. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására 

vehető igénybe 

támogatás:] 

„d) a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása (LEADER).” 

 

2. § Az R. a következő 16/B. §-sal egészül ki: 

„16/B. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 2. § (1) bekezdés e) pont ea)–eb) és ed) 

alpontjában, f) pont fa) 

alpontjában, g) pontjában, h) pont ha)–hc) és he) alpontjában, 2. § (3) bekezdés b)–c) pontjában, d) 

pont da) 

alpontjában, e)–f) pontjában, valamint a 2. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott célok 

megvalósítását szolgáló 

támogatások esetén a kifizetési kérelmet 

a) 2012-tõl évente 

aa) február 1.–május 31., valamint 

ab) augusztus 1.–december 31., 

b) 2011-ben július 1.–december 31. 

között lehet benyújtani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetén a 8. § (2) bekezdéstől eltérően egy ügyfél 

egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat, ha 

a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy 

b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy 

c) az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme 

előterjesztésével egyidejűleg visszavonja. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a 

kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem 

benyújtásának hónapjában nyújtható be.” 

 

3. § Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a 



művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, 

az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban – de legkésőbb 2015. január 31-

ig – kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.” 

 

4. § Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó 

támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, 

amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.” 

 

5. § Az R. a következő 36/D. §-sal egészül ki: 

„36/D. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló támogatások kifizetési rendjéről szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2011. 

(VI. 20.) VM rendelettel megállapított 24. § (1) bekezdését és 33. § (4) bekezdését a 2010. december 

23-án jogerős támogatási határozattal le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

6. § Az R. 33. § (4) bekezdésében a „6 hónapos” szövegrész helyébe a „9 hónapos” szöveg lép. 

 

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet az MVH-nak a kifizetési kérelemben szereplő tevékenység megvalósítási 

helye szerint illetékes kirendeltségéhez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél 

székhelye szerint illetékes kirendeltségéhez lehet benyújtani.” 

 

8. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, 

az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus 

benyújtás esetén, elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a 

kérelemhez.” 

 

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, 

az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus 

benyújtás esetén, elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a 

kérelemhez.” 

 

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, 

az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus 



benyújtás esetén, elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a 

kérelemhez.” 

 

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, 

az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus 

benyújtás esetén, elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a 

kérelemhez.” 

 

12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. 

(IX. 17.) FVM rendelet 10. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Kifizetési kérelmet – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes 

LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – az illetékes LEADER HACS 

munkaszervezeti irodájába lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai 

úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. 

(2) Működési kiadások vonatkozásában 

a) egy ügyfél évente legfeljebb 4 alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet 

b) az utolsó nem működési kiadást tartalmazó kifizetési kérelem benyújtása és legkésőbb a működési 

költséget tartalmazó kifizetési kérelem benyújtását megelőző hónap vége között felmerült kiadás 

számolható el.” 

 

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 8. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, 

az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus 

benyújtás esetén, elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a 

kérelemhez.” 

 

14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM 

rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.” 

 

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kifizetési kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások 

igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított 

elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.” 

 

 

16. § Hatályát veszti 



a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai 

berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) 

FVM rendelet 10. §-a, 

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (1) és (5) 

bekezdései, 

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló 

energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. 

(VII. 30.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése, 

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 8. § (2) 

bekezdése, 

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 8. § (1), (4)–(6) bekezdései, 

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések 

beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 8. §-

a, 

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi 

vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (1), (4)–(6) bekezdései, 

h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek 

korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) 

FVM rendelet 8. § (1), (4)–(6) bekezdései, 

i) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark 

fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 

7.) FVM rendelet 8. §-a, 

j) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi 

alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése, 

k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése. 

17. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Fazekas Sándor s. k., 

vidékfejlesztési miniszter 

 


