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Kérelmek benyújtásának lehetséges 
időszakai 

 Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, 
turisztika, leader jogcímek, alapszolgáltatás 

2015. február 1- augusztus 31-ig 

Figyelem!!! 

Több jogcím esetében az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 2015. május 
31. 

IKSZT 

2015. április 1-2015.április 30. 
HACs működési 

2015. október 31-ig adható be (havonta, 
illetve utolsó három havi októberben) 
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112/2009 (VIII.29.) FVM r. (IKSZT) 

• Kifizetési kérelem benyújtása postai úton 

• Kérelem benyújtásának időszakai: 

  - 2015. április 1-április 30. 

 

IKSZT működtetésére irányuló kifizetési kérelem 2015. április 30. napig 

nyújtható be, melyben a 2015. március 31-ig felmerült költségek 

számolhatóak el. 

 

122/2009. (IX.17.) FVM r. és 76/2011. (VII.29.) VM r. 

(LEADER) 

Működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásának határideje 2015.augusztus 31. (elektronikusan) 
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30/2012 (III.24.) VM r. (HACS) 

• Kifizetési kérelem benyújtása postai úton 

• Kérelem benyújtásának időszakai: 

 3 havi elszámolások: 

  - 2015. április 1-április 30. 

   - 2015. július 1- július 31. 

  - 2015.október 1-október 31. 

      Egyéb időszakban havi elszámolások 

 

HACS működtetésére irányuló kifizetési kérelem 2015. október 31. napig 

nyújtható be, melyben a 2015. szeptember 30-ig felmerült költségek 

számolhatóak el. 
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47/2012 (V.11.) VM r. (mikro) 

Projekt megvalósítása: 

A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, 

• a) az ügyfélnek 2015. május 31. napjáig 

kell a műveletet megvalósítania. 

 

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: 

A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, 

• legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, 

• de legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig 

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania. 

(3 havonta nyújtható be kifizetési kérelem) 
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52/2012 (VI.8.) VM r. (turisztika) 
Projekt megvalósítása: 

A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, 

• a) az ügyfélnek 2015. május 31. napjáig 

kell a műveletet megvalósítania. 

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: 

A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az utolsó kifizetési kérelmet a 

művelet megvalósulását követő hat hónapon belül kell benyújtani. Kivéve:  

Amennyiben az ügyfél a támogatási döntést 

• a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette és a műveletet 2015. május 31. napját 

megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet 2015. 

május 31. napjáig, 

• b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez és a műveletet 2015. augusztus 31. 

napját megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet 

2015. augusztus 31. napjáig 

kell benyújtania. (3 havonta nyújtható be kifizetési kérelem) 
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99/2012 (IX.25.) VM r. (nemzetközi együttműködés) 

 11/2013 (III.5.) VM r. (térségek közötti  

együttműködés) 

 

• Ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 

2015. május 31. napjáig kell megvalósítani. 

 

• Utolsó kifizetési kérelem legkésőbb 2015. 

augusztus 31. napjáig nyújtható be. 
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102/2012. (X.1.) VM r. (falufejlesztés) 

103/2012. (X.1.) VM r. (vidéki örökség) 

Projekt megvalósítása: 

A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a 

támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig 

megvalósítani. 

 

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: 

A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, 

• a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, 

• b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül 

valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. 

május 31. napjáig 

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania. 

(3 havonta nyújtható be kifizetési kérelem) 
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35/2013. (V.22.) VM r. (Leader) 

 

Projekt megvalósítása: 

 

A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a 

támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig 

megvalósítani. 

Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be. 

 

Egy évben két kifizetési kérelem nyújtható be (Vhr. 17. § (2)). 
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103/2013. (XI.8.) VM r. (alapszolgáltatás) 

  

• A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31-ig meg kell 

valósítani. 

• Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31-ig nyújtható be. 

• Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő hat 

hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani. 

 

Ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt 

megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 

hónapon belül be kell nyújtani az utolsó kifizetési kérelmét! 
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104/2013. (XI.14.) VM r. (turisztika) 

Projekt megvalósítása: 

A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, 

• a) az ügyfélnek 2015. május 31. napjáig 

kell a műveletet megvalósítania. 

 

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: 

 

Azon ügyfeleknek, akik a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez 

vették, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 

hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.  

A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés esetében az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. 
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23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 

• Amennyiben az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése 

következtében a 35. § (9) bekezdése szerint hozott közigazgatási 

döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg,  

 és a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor a jogorvoslati 

eljárás még folyamatban van,  

 valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati 

eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31-ig telne le,  

 úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott 

műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 

benyújtani. 
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23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 

Amennyiben az ügyfél a 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okiratot 

az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás 

keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy 

az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési 
eljárást - a 25. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a jogerős 

engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, 

de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 
30. napját követően a 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okirat 

hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül. 
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