
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
 76/2012. (VI.14.) számú  

 
KÖZLEMÉNYE 

 

A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igényléséről 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jelen közleménye útján az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. 
évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 
(továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igénybevételéhez 
kapcsolódó szabályokat tartalmazza, és a támogatási kérelem benyújtásánál használandó 
formanyomtatványokat rendszeresíti. 

Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) 
FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) és a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a 
támogatási kérelem benyújtása előtt. 
 
I. A támogatásban való részvétel feltételei 
 
A támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében 2012. június 22. és július 23. között 
támogatási kérelmet lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnak (továbbiakban: MVH) a támogatási kérelemben szereplő beruházás megvalósítási 
helye szerint illetékes MVH Regionális Illetőségű Kirendeltséghez, több megvalósítási hely 
esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint illetékes Regionális illetőségű 
kirendeltségéhez a jelen Közleményben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon 
 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
(továbbiakban: MVH  eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való 
részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a (támogatási) kérelem benyújtásával 
egyidejűleg nyilvántartásba vetesse magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet a G0001-12-1 
számú ügyfél regisztrációs adatlap formanyomtatványon kell benyújtani az MVH 
székhelye/lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. A G0001-12-1 számú 
nyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató megtalálható az MVH honlapján 
(www.mvh.gov.hu) a „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt. Amennyiben az ügyfél a 
támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, akkor 
a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs kérelmet vagy az MVH-hoz 
korábban benyújtott G0001-12-1 regisztrációs lap másolatát annak igazolására, hogy 
regisztrációs kötelezettségének még a kérelem benyújtása előtt eleget tett. 
 
Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G0002-
12-1 számú, regisztráció módosító lapon, a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon 
belül köteles azt bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerinti regionális illetékességű MVH 
megyei kirendeltségéhez. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MVH  eljárási törvény 30/A. §-a alapján, amennyiben az 
MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó 
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változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság 
megfizetéséig az ügyfél részére az MVH a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján 
jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által 
benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A G0001-12-1 és a G0002-12-1 számú formanyomtatvány, valamint azok kitöltési 
útmutatója megtalálható az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) az 
„Ügyfélnyilvántartás” menüpont alatt. 
 
II. A támogatás igénybevételének feltételei 
 
Támogatás a támogatási rendelet 2. § bekezdése szerinti célterületeken, kizárólag 
a Római Szerződés (az Európai Közösséget létrehozó Szerződés) I. mellékletében 
szereplő termékek – kivéve halászati termékek – feldolgozását szolgáló 
műveletekre vehető igénybe e rendelet 3. mellékletében szereplő termékekkel 
kapcsolatos műveletekre, az alábbi célterületek szerinti megbontásban: 
 
1. célterület:  a versenyképesség javítása és a termékszerkezet átalakítása 
2. célterület:  az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az 

energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése 
3. célterület:  vágópontok létrehozása és korszerűsítése 
 
A támogatott beruházás keretében a következő tevékenységek valósíthatóak meg: 
 

− építés és felújítás; 
− gép- és technológia beszerzés; 
− szoftver fejlesztés és az azt kiszolgáló hardver beszerzés. 

 
Építés és felújítás keretében támogatás vehető igénybe – bármelyik célterületen – épület 
építéséhez és felújításához, az adott építési tétel vonatkozásában az Építési Normagyűjtemény 
(továbbiakban: ÉNGY) alapján, az abban meghatározott referencia ár erejéig. 
 
Amennyiben az adott építési tétel referenciaára az ÉNGY alapján nem állapítható meg, a Vhr. 
27. § (1) bekezdés g) pontja alapján az árajánlatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően 
kell eljárni. 
 
Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan 
vállalkozástól, amely nem jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az 
árajánlatot kibocsátotta. 
 
Javasoljuk, hogy árajánlatos tételek esetén, ajánlattételi felhívást papír alapon adjon ki, és 
ennek megfelelően ajánlatot is papír alapon fogadjon el. Célszerű az MVH részére az 
árajánlat eredeti példányát benyújtani, amennyiben árajánlat benyújtása kötelező. 
 
Gépbeszerzés és technológia vonatkozásában támogatás a támogatási rendelet 2. § szerinti 
célterületeken vehető igénybe. Az 1.,  2. és a 3. célterületen kizárólag a támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos, lezárt, az Élelmiszeripari gépek és 
technológiai berendezések katalógusában (ÉLIP gépkatalógus) szereplő, első üzembe 
helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtható.  
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Figyelem, nem nyújtható támogatás az ÉLIP gépkatalógus 1470 gépváltozatai alá tartozó 
halfeldolgozás, valamint 1710, 1720, 1740, 1750, 1790 gépcsoportba tartozó borászati és a 
1810, 1820, 1890 pálinka előállítás gépeinek és berendezéseinek beszerzéséhez.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2012. évi támogatási kérelmek benyújtásakor a 2012. június 22-
július 23. benyújtási időszak első napján érvényes ÉLIP gépkatalógust kell használni! 
 
A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés időpontjában 
kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges 
okiratokkal. A gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő nem 
telhet el.  
 
Támogatás vehető igénybe továbbá a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver 
fejlesztésére és az azt kiszolgáló hardver beszerzésére.  
 
Figyelem: nem nyújtható támogatás a számítógépek működését lehetővé tevő alapszoftverek 
(pl. operációs rendszer stb.) fejlesztésére! 
 
A szoftver fejlesztésére és az azt kiszolgáló hardver beszerzésére irányuló tevékenység esetén 
elszámolni kívánt tételek esetében a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja alapján az árajánlatokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelőn kell eljárni. 
 
Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan 
vállalkozástól, amely nem jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az 
árajánlatot kibocsátotta. 
 
Javasoljuk, hogy árajánlatos tételek esetén, ajánlattételi felhívást papír alapon adjon ki, és 
ennek megfelelően ajánlatot is papír alapon fogadjon el. Célszerű az MVH részére az 
árajánlat eredeti példányát benyújtani, amennyiben árajánlat benyújtása kötelező. 
 
A jóváhagyott elszámolható kiadások nem haladhatják meg: 
 

a)  a Gépkatalógusban szereplő gépek, technológiai berendezések esetében a 
támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját 
megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat; 

b)  az ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, 
támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját 
megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát. 

 
A támogatási kérelemben a fentieken túl, a beruházást érintő bizonyos egyéb elszámolható 
kiadások is támogathatók a Vhr. 31. §-ában és 3. számú mellékletében meghatározottak 
szerint. 
 
Az egyéb elszámolható kiadás teljes összege nem lehet több mint a beruházás egyéb 
elszámolható kiadások nélkül számított, jóváhagyott kiadásainak 12%-a, de legfeljebb 
tízmillió forint. 
 
Figyelem! Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen 
meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy 
bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj. 
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Az ügyfél beruházást a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségére 
megkezdheti azonban a Vhr. 25. § (1) bekezdése szerint a felújítással, korszerűsítéssel járó, 
valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását (a befogadó 
végzés kézhezvételét) megelőzően nem kezdhető meg. Amennyiben támogatási kérelem 
alapján indult eljárás során megállapításra kerül, hogy a támogatási kérelem befogadását 
megelőzően a beruházás megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett pontozási szint 
vonatkozásában történő elutasítását vonja maga után, amennyiben pedig kifizetési kérelem 
alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy a támogatás érintett pontozási szintjére 
vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni. 
 
 
A támogatott beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye kizárólag Magyarország 
területén lehet. A támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- 
és igénymentesnek kell lennie. Nem minősül igénynek, ha a támogatással érintett ingatlant 
elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz 
kapcsolódó vételi jog terheli. 
 
Támogatás igénybevételére jogosult az az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség 
nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, amely 

- kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) vagy 
- nagyvállalatnak minősül 

 
és megfelel az alábbi feltételeknek: 
 
1. mezőgazdasági termelő esetén: 

− a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 2011. év adatai alapján a 4 EUME-t 
és  

− értékesítésből származó árbevétele 50%-a vagy több mint 50%-a származik nem-
feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből, és ez az arány a beruházás után is 
megmarad a kötelező üzemeltetés végéig. 
 

2. nem mezőgazdasági termelő esetén: 
− értékesítésből származó árbevétele kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott 

mezőgazdasági termék értékesítéséből és ez az arány a beruházás után is megmarad a 
kötelező üzemeltetés végéig. 

− a bázisévben – azaz jelen támogatási kérelem benyújtási időszak vonatkozásában a 
2010. évben – rendelkezett saját előállítású élelmiszer értékesítéséből származó 
árbevétellel. 

 
Az a mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelemmel együtt benyújtott nyilatkozatában 
vállalja, hogy a beruházás után a nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből 
származó árbevétel aránya kevesebb, mint 50% lesz, a kérelem benyújtásakor nem 
mezőgazdasági termelőnek minősül és esetében a nem mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
A KKV-minősítés meghatározásakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) az irányadó. Nagyvállalat a 
KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, mely 
750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 
200 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
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A mezőgazdasági termelők esetén meghatározott üzemméretre vonatkozó kritérium nem 
vonatkozik a termelői csoportokra, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és azok 
leányvállalataira, illetve a termelői szervezetekre és azok leányvállalataira. 
 
A Vhr. 3. § 19. pontjától eltérően, a jogcím tekintetében kizárólag az a mezőgazdasági 
termelő tekinthető induló vállalkozásnak, aki (amely) az élelmiszer-feldolgozási 
tevékenységét a támogatási kérelem benyújtását követően kezdi meg.  
 
A fentiek szerinti induló vállalkozásnak csak akkor adható támogatás, ha az a támogatott 
beruházás révén saját előállítású mezőgazdasági termék feldolgozását valósítja meg. 
 
A mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági termelő minősítést meghatározó árbevétel-
arány meghatározását a közlemény mellékletében található D2006-03 számú Termék-
árbevétel betétlaphoz tartozó termék-árbevétel kalkuláció (egy aktív excel tábla) segíti. A 
mellékletben megtalálja a tábla kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót is. 
 
Támogatási kérelem a fentieken túlmenően akkor nyújtható be, ha az ügyfél 

 
− eleget tesz a az MVH eljárási törvényben, a Vhr.-ben és támogatási rendeletben 

foglaltaknak; 
 

− a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, 
adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási 
tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; 
 

− nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;  

− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.. törvény (Áht.) 50. §-ában foglaltak 
alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának 
módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben szabályozott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok  feltételeinek; 

nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, a Darányi Ignác Program (ÚMVP, a továbbiakban: 
DIVIP (ÚMVP)), a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs 
Program bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya 
alatt; 

 
− az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. 

évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV.22.) Korm. 
rendelet alapján támogatási előleget vett igénybe és a támogatási összeggel 2010. 
március 31-ig nem számolt el. 

 
− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 

értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. 
(IV.17.) FVM rendelethez (a továbbiakban: 47/2008. FVM rendelet) kapcsolódó 
támogatási határozatban jóváhagyott műveletet, a teljes körű lemondást kivéve, 
nem valósította meg, ezért támogatási jogosultsága megszűnt.  

 
− Amennyiben az ügyfél a 47/2008. FVM rendelethez kapcsolódóan támogatási 

határozattal rendelkezik, részére kizárólag akkor adható támogatás, ha 
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- rendelkezik az adott támogatási határozat alapján benyújtott utolsó 

kifizetési kérelmére hozott jogerős kifizetési határozattal, vagy 
- a támogatási rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig a 47/2008. 

FVM rendelet alapján hozott támogatási határozatban jóváhagyott 
műveletet megkezdte és fejlesztési vagy beruházási tevékenységre 
vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott be, amellyel olyan kiadás is 
elszámolásra került, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak, 
vagy 

- a 47/2008. FVM rendelet alapján hozott támogatási határozathoz 
kapcsolódóan, a támogatási rendelet szerinti támogatási kérelem 
benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet, és a határozatban részére 
megállapított támogatási összeg egészéről teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban lemondott. 

 
 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(összeférhetetlenségi törvény) alapján az ügyfeleknek csatolniuk kell az 
összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot. 
 
Amennyiben az ügyfél a művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására 
kötelezett, vagy önkéntesen vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, abban az esetben ki 
kell töltenie a „Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről” formanyomtatványt. 
 
Figyelem! A Vhr. 33. § (4) bekezdése rendelkezéseitől eltérően a közbeszerzési eljárás 
alkalmazása nem hosszabbítja meg a megvalósítási időszakot és az első kifizetési 
kérelem benyújtására nyitva álló véghatáridőt sem! 
 
III. A támogatás mértéke 
 
A támogatás mértéke: 

 
Mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél esetében az igényelhető támogatás 
mértéke:  

• az összes elszámolható kiadás 40%-a,  

• ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen 
valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás 
mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a,  

• ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen 
valósul meg és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás 
mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a 

Nem mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél esetében az igényelhető 
támogatásmértéke:  

• az összes elszámolható kiadás 50%-a,  

• ha a beruházás a Közép-magyarországi régióban valósul meg, akkor a 
beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a 
 

Amennyiben az ügyfél nagyvállalatnak minősül, akkor részére  a fentiek szerint 
megállapított támogatási mérték 50%-a  adható! 
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A támogatási kérelemre jóváhagyható támogatási összeg legalább 2 500 000 forint, de 
legfeljebb 100 000 000 forint. A 3. célterület esetén a támogatási összeg legalább 
2 500 000 forint, de legfeljebb 30 000 000 forint. 
 
A szoftver fejlesztésére és az azt kiszolgáló hardver beszerzésére irányuló tevékenység 
esetén az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege kérelmenként 10 000 000 
forint. 

 

Figyelem! A mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében, ugyanazon 
ügyfél részére a korábban benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó támogatási 
határozatokban megítélt, illetve a 2012. évben benyújtandó támogatási kérelemhez 
kapcsolódó támogatási határozatban megítélendő támogatási összegek együttes értéke 
nem haladhatja meg a 3 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget, melyet az adott 
támogatási határozat meghozatala évének január 1-jén érvényes EKB által közzétett, 
hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra.  
 

 

Az ügyfél kötelezettségei, jogkövetkezmények: 
 

− az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül 
legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-ával 
elszámolni, ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Vhr. 35. § (9) 
bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni; 
 

− a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási 
határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani. A közbeszerzési 
eljárás nem hosszabbítja meg a megvalósítási határidőt; 

 
− amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások 

összegének legalább 50 %-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80 %-át, úgy a 
kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás – amennyiben kifizetési kérelem 
alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések 
alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét 
20%-kal csökkenteni kell; 

 
− ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások 

összegének legalább 50 %-át nem teljesíti, úgy a Vhr. 35. § (1) bekezdésében 
foglaltak alkalmazandóak; 
 

− a Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási határozat 
közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban 
jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni, ezen kötelezettség 
be nem tartása esetén az MVH eljárási tv. 69. §-a szerint az intézkedésben való 
jogosulatlan részvételt kell megállapítani, amely következtében az ügyfél 
támogatási jogosultsága megszűnik; 

− az üzemeltetési kötelezettség a Vhr 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 
támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat 
közlésétől számított öt évig tart; 
 



 8

− a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, 
korszerűsített létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek 
és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési 
kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével 
kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn; 
 

− az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezni kell a támogatással megvalósuló 
létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal, kivéve, ha a 
beruházás közmű-csatlakozás létesítésére irányul; 
 

− az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - kivéve a 
jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét - nem idegeníthető el és nem adható 
bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb 
paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközre az MVH-nak történő előzetes 
bejelentést követően lecserélhető; 
 

− az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt tartani kell a támogatási kérelem 
értékelését befolyásoló, a pénzügyi és üzleti tervben vállalt mutató értékeket; 
 

− a beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben 
bevételek, vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetni; 
 

− közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az ügyfél köteles a szerződés teljesítéséről 
szóló hirdetményt, annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen 
megküldése esetében a megküldést - követő öt napon belül az MVH részére 
benyújtani; 

 
− az utoló kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de 

legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani;  
 

− a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a 
támogatással megvalósított beruházáson és eszközein a   BIZOTTSÁG 2006. 
december 15-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet 
VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie; 
 

− az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének 
módját az IH a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH 
hivatalos honlapján közzéteszi. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, 
de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni, amennyiben 
az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási összeg 1%-ának megfelelő, de 
legfeljebb 500 000 forint mulasztási bírsággal sújtható; 
 

− az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2009. (IV. 9.) közleménye az ÚMVP 
keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és 
nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről tartalmazza a szükséges vonatkozó 
információt (az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a Támogatások/EMVA 
menüpontban érhető el; 
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-  az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése 
céljából adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring 
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) 
FVM rendeletben foglaltak szerint; 

 
-  építéssel járó beruházások esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és 

építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési 
engedélyköteles! Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás 
felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a 
felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. 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; 
 

− a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért eredeti dokumentumokat, igazoló 
okiratokat az ügyfél köteles beszerezni, megtekintésre átadni, valamint a fejlesztés 
helyének megtekintését biztosítani; 
 

− a támogatott művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben 
bevételek vonatkozásában, az ügyfélnek elkülönített nyilvántartásokat kell 
vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia. A művelet megvalósítását szolgáló 
gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak 
(számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, 
szerződések, megrendelések, szállító levelek, teljesítés igazolások, kifizetés 
igazolások, minőségi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyi eszköz 
nyilvántartási kartonok, építési napló) az ügyfél nyilvántartásában fizikailag 
elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell 
állniuk. Ezen dokumentumok közé tartozik a könyvelési dokumentáció is; 

 
− az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett 

ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős 
könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell 
elszámolniuk saját könyvelésükben; 
 

− az ügyfél saját maga, vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető 
tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság 
vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtása előtt köteles a DIVIP (ÚMVP) keretében szervezett, e jogcím tárgyában 
tartott kötelező képzésen részt venni (képzési kötelezettség);  

 
− rendelkeznie kell a működéséhez szükséges, a külön jogszabályban előírt, a 

szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy igazolással; 
 
− amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt – a pontozási szempontok 

közt feltüntetett – munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az 
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor az intézkedésben való 
jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támogatás 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ezért köteles a támogatási 
összegből – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a támogatási összeg 2%-át, de 
legalább 750 ezer forintot visszafizetni; 
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− ha az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az ügyfél nem tartja be a támogatási 

rendelet 3. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott feltételeket, akkor 
az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a 
kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül; 
 

− ha az ügyfél a jogcím tekintetében induló vállalkozásnak minősül és a támogatási 
kérelemben jóváhagyott beruházás megvalósítását követő harmadik lezárt, teljes 
gazdasági évben nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak bizonyul, akkor az 
intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a 
kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül; 
 

− amennyiben az ügyfél által vállalt árbevétel arányos jövedelmezősége 50%-ot 
meghaladóan marad el a beruházás megvalósítását követő első lezárt, teljes 
gazdasági évben vállalt árbevétel arányos jövedelmezőségétől, akkor a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ezért az ügyfél 
köteles az 50%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási 
összeg 5%-át visszafizetni; 
 

− idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetén az ügyfélnek csatolnia 
kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 
szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által 
készített magyar nyelvű fordítást is; 
 

− valamely, a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezet 
tagjának kell lennie, amely nyilatkozatban támogatja a megvalósítandó beruházást. 
Figyelem! Bármely országos kamarában való tagság nem fogadható el szakmai 
vagy szakmaközi szervezeti tagságként!   
 

 

IV. A támogatási kérelem benyújtása 
  

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon postai úton kell 
benyújtani. 

A benyújtás helye: 
 

 A beruházás  megvalósítás helye szerint illetékes MVH Regionális Illetőségű 
Kirendeltségei.  

 
Figyelem !: több megvalósítási hely esetén a kérelmet az ügyfél székhelye szerint illetékes 
regionális MVH kirendeltséghez kell benyújtani. 
 
A benyújtás ideje: 
 
A támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2012. június 22. és 
2012. július 23. között lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet 
legkorábban 2012. június 22-én, legkésőbb 2012. július 23-án adhatja postára. 
 
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a 
küldeményt tértivevénnyel adja fel. 
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Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott, eredeti 
aláírással hitelesített kérelmeket bírálja el.  
 
A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában kell 
benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a 
lapok összefűzését, összekapcsolását. 
 
Kérjük, hogy a kitöltött „Termék-árbevétel” D2006-03 Excel táblát a nyomtatott formában 
történő benyújtás mellett az MVH részére az elip@mvh.gov.hu e-mail címre elektronikus 
formában is megküldeni szíveskedjék. Az e-mail-ben kérjük tüntesse fel a vonatkozó 49/2012 
VM (V.22.) rendelet számát, az ügyfél-regisztrációs számát, nevét és címét, továbbá hogy 
a támogatási kérelmet melyik támogatási kérelmet melyik regionális illetőségű MVH 
megyei kirendeltséghez nyújtotta be. 
  
A támogatási rendelet alapján az adott támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél 
kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási kérelem benyújtási időszakonként. 
A támogatási kérelem benyújtása, több célterületre és telephelyre vonatkozóan is, egyetlen 
kérelemben történik. Az egy kérelemmel igénybe vehető támogatások minimális és 
maximális összegét a támogatási rendelet 5. §-a szabályozza. 
 
A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani: 

 
-  az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott okiratokat;  
 
− építés és felújítás esetén a beruházás ÉNGY szerinti költségvetését az A és B jelű 

építési betétlapokon; valamint az ÉNGY-ben nem szereplő tételeket a C jelű  
árajánlatos építési betétlapon; 

 
− gépbeszerzés esetén a Gép betétlapot; 

 
− szoftver fejlesztés és a hozzá tartozó hardver beszerzése esetén az árajánlatos tétel 

bejelentő lapot; 
 

− ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt 
ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes 
bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást 
megvalósítani. és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; 

 
− pénzügyi tervet a pénzügyi terv betétlapon; 

 
− üzleti tervet (a megadott minta szerint) minden esetben; 

 
− árbevételi betétlapot; 

 
− építési beruházások esetén a tervdokumentációt; 

 
− egyéb beruházás esetén a műszaki leírást és dokumentációt. 
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V. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és 
dokumentumok és elérhetőségük 
 
A támogatási kérelem jelen közlemény mellékletét képező formanyomtatványai letölthetőek a 
www.mvh.gov.hu honlapról. 
 
A mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcímre vonatkozó támogatási kérelemcsomag 
formanyomtatványait a közlemény VIII. pontja tartalmazza. 
 
Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a támogatási 
kérelem kitöltését segítő Kitöltési útmutatót.  
 
További csatolandó dokumentumok: 
 
Bírálathoz szükséges dokumentumok: 

− Üzleti terv  
− Építési tervdokumentáció eredeti példányát, vagy annak a tervezői névjegyzékben 

szereplő építész-tervező ellenjegyzésével ellátott hiteles másolatát 
− Műszaki leírás és dokumentáció eredeti példányát vagy hiteles másolatát 
− Bérleti szerződés (ha az ingatlan bérlemény) eredeti példányát vagy hiteles 

másolatát 
− Ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat eredeti példányát vagy hiteles 

másolatát 
− Árajánlat(ok) eredeti példányát vagy hiteles másolatát 
− Szakhatósági engedélyek (szakmai előírásoknak megfelelően) eredeti példányát 

vagy hiteles másolatát 
 
A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani: 
 

- Ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, melyen a beruházással érintett 
megvalósítási helyet feltüntették, illetve a beruházással érintett objektumot 
megjelölték. 

 
Értékeléshez szükséges további dokumentumok:  
 

− Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása az MVH által rendszeresített 
formanyomtatványon  

− az ügyfél eredeti nyilatkozata az uniós nem mezőgazdasági támogatása(i)ról, 
illetve az ez(eke)t alátámasztó dokumentum(ok) egyszerű másolata; 

− üzleti terv értékeléséhez az ott meghatározott dokumentumok 
− a beruházás jellegére (innovációra, K+F tevékenységre irányul vagy korábbi 

beruházáshoz kapcsolódik, illetve komplex fejlesztési stratégia része) vonatkozó 
nyilatkozat esetén az ezt igazoló dokumentumok másolata. 

− Biogazdálkodást igazoló eredeti dokumentum 
 
 
 
 

VI. A támogatási kérelmek elbírálása 
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Az MVH a beérkezett kérelmeket az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el a 
benyújtásra nyitva álló időszak lezárulását követően és az elért pontszám alapul vételével, a 
támogatási rendelet 5.§ (1) bekezdése szerinti két forrásra létrehozott külön-külön rangsor 
alapján dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról. Pontegyenlőség 
esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma megfelel az 
Irányító Hatóság által közzétett ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb 
gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni, akkor az, amelyet 
korábban nyújtottak be.  
 
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló időszakban benyújtott, érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítási okot nem tartalmazó kérelmeket bírálja el érdemben. Az érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítási okokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. §-a valamint a 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
(röviden: MVH tv.) 56. § (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. 
 
A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs. Az 
MVH a támogatási kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a 
támogatási rendelet 7. § (4) bekezdésében és a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet 
elutasítja. 
 
FIGYELEM! Mivel a támogatási rendelet a hiánypótlás lehetőségét kizárja, ezért célszerű 
alaposan tanulmányozni a Vhr.-t, a támogatási rendeletet, az MVH közleményt, annak 
mellékleteit, és kiemelt körültekintéssel kell eljárni a támogatási kérelem összeállítása és 
benyújtása során.  
 
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti 
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.  
 
Az MVH érdemi döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet. 
 
VII. A kifizetések igénylése 
 
A támogatásra jogosult ügyfelek a támogatási rendelet 9. §-ában meghatározott időszakokban 
kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az 
MVH külön közleményben rendelkezik. 
 
VIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei 

 
Formanyomtatványok: 

− Támogatási kérelem Főlap (D2000-03); (1. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem Beruházási betétlap (D2001-03) (2. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem Gép betétlap (D0001-04) (3. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem Építés A betétlap (D0003-04) (4. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem Építés B betétlap (D0004-03) (5. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem - Építési Normagyűjteménybe be nem sorolható építési 

tételek - Építési C betétlap (D0040-02) (6. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem – Árajánlatos tétel bejelentő (D0075-03) (7. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem Termék-árbevétel betétlap (D2006-03) (8. sz. melléklet) 
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− Támogatási kérelem - SFH betétlap (D0005-09) (9. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap (D2005-01) (10. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem Nyilatkozat partner- és kapcsolódó vállalkozásokról 

(D2003-01) (11. sz. melléklet) 
− Támogatási kérelem NÉBIH igazolás (D2002-03) (12. sz. melléklet). 
− Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-04) (13. sz. melléklet) 
− Szakmai szervezeti tagság igazolása (D0088-02) (14. sz. melléklet) 
− Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény 

alapján természetes személy ügyfél esetén (D0079-01) (15. sz. melléklet) 
− Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény 

alapján szervezet ügyfél esetén (D0080-01) (16. sz. melléklet) 
− Közzétételi kérelem (D9901-01) (17. sz. melléklet) 
− Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-03) (18. sz. melléklet) 
− Önellenőrzésre szolgáló lista (19. sz. melléklet) 

 
Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a támogatási 
kérelem kitöltését segítő Kitöltési útmutatót (20. sz. melléklet).  
 
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási rendelet 7. § (6) bekezdése 
alapján a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak leteltét követően 
hiánypótlásnak helye nincs!  
Amennyiben a támogatási kérelemhez a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló 
időszakon belül nem kerül benyújtásra bármilyen olyan dokumentum, illetve hiányzik 
olyan adat, amelynek hiányában a támogatási kérelem értékelése nem valósítható meg, a 
támogatási kérelem elutasításra kerül!  
 
A támogatási kérelem értékelése szempontjából hiányzó dokumentum vagy adat 
pótlására a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak leteltét követően 
semmilyen lehetőség nincs, az így benyújtott dokumentumok és információk a 
támogatási kérelem ügyintézése során nem vehetők figyelembe! 
 
Mindezek miatt kérjük, hogy a kérelem benyújtását megelőzően, kizárólag önellenőrzés 
céljából töltsék ki a közlemény 24. számú mellékletében megtalálható Önellenőrzési 
listát! 
 
Az Önellenőrzési lista kizárólag az ügyfelek saját felhasználására készült, a támogatási 
kérelem hiánytalan benyújtásának elősegítésére szolgál, ezért azt a támogatási 
kérelemhez nem kell csatolni! 
 
Egyéb mellékletek: 

− MVH regionális kirendeltségek listája és levelezési címe (21. sz. melléklet) 
− Üzleti terv (22. számú melléklet) 

 
 
 
 
 
 
IX. Ellenőrzések 
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelmeket adminisztratív úton 
teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni a kérelemben 
megadott adatok valóságtartalmát.  
 
X. Kapcsolódó jogszabályok 

− A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

− Az Európai Parlament és Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelet az 
élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről; az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról 

− A Európai Parlament és Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-
higiéniáról 

− Az Európai Parlament és Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati 
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 

− Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a 
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, 
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek 
módosításáról  

− A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 

− Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény; 

− A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (Ket.) 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. 
törvény  

− A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

− A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 

- a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 

− A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet  

− Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati 
Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) 
támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli rendszerek kialakításáról, 
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet  
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− A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet  

− A kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 14/2006 
(II. 16.) FVM-EüM-ICsSzM együttes rendelet 

− Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 
rendelet  

− Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó 
települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet  

− A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti 
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet  

− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 
értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
49/2012. (V. 22.) VM rendelet  

 

 

XI. A közlemény hatálya  
 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 147/2009. (X. 19.) számú és a 
183/2009. (XI. 25.) számú MVH Közlemények hatályukat vesztik.  
 

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. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatást az ÚMVP Irányító 
Hatóságának 24/2009. (IV. 27.) közleménye tartalmazza.  
 
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 
merül fel abban az esetben a jogszabályok az irányadóak. 
 
 
Budapest, 2012. június 14. 
 
 
Palkovics Péter 
elnök 


