
 1 

 
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
23/2011. (III.01.) számú 

 
KÖZLEMÉNYE 

 
az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási támogatások megvalósításához szükséges 

okiratok beszerzésének határidejével kapcsolatos szabályozásról 
 

 
 
I. Előzmények 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 3. § 4. pontja alapján a művelet megvalósul a műveletet alkotó összes 
tevékenység okirattal igazolt lezárásával, mely okirat építési beruházás esetén a jogerős 
használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt 
közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített 
és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat. 
A Vhr. 25. § (2) bekezdése alapján a művelet megvalósítására nyitva álló határidő kizárólag 
gépbeszerzést tartalmazó művelet esetében a támogatási határozat közlésétől számított két év, 
minden egyéb beruházás esetében a támogatási határozat közlésétől számított három év. Az 
MVH által alkalmazott, megvalósítási határidő számítására vonatkozó módszertant jelen 
közlemény 2. számú melléklete tartalmazza. 
A Vhr. módosításával (2011. február 21-én lépett hatályba a 11/2011. (II. 18.) VM rendelettel) 
lehetőség nyílt arra, hogy az ügyfelek, a jelen közleménnyel erre a célra rendszeresített 
formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg olyan tartalmú igazolást nyújtsanak be, amely 
alapján az MVH a megvalósítási határidő megtartását vélelmezi, így a megvalósítási határidőn 
belül fizikailag befejezettnek minősíthető beruházások elfogadásával a források nagyobb arányú 
lehívását teszi lehetővé, elkerülve egyúttal a beruházás meg nem valósításához kapcsolódó 
jogkövetkezményeket. 
    
II. A szabályozás tartalma 
 
A jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti igazolást nyújthat be a rá vonatkozó 
megvalósítási határidőn belül az az ügyfél, aki/amely EMVA beruházási támogatás kapcsán 
kézhezvett támogatási határozata alapján engedélyköteles beruházást valósít meg, amely 
engedély feltétele annak, hogy a beruházás üzemeltethető legyen, céljának megfelelően 
működhessen, illetve az ügyfél kifizetési kérelem benyújtásával kiadásaival elszámolhasson. 
 
Az utolsó kifizetési kérelemhez kell csatolni a művelet megvalósulását igazoló jogerős 
engedély(eke)t (pl.: használatbavételi, üzemeltetési, üzembehelyezési, forgalomba helyezési 
engedély stb.), mely engedély(ek)nek a korábbi szabályozás alapján jogerőre kellett emelkednie a 
megvalósítási határidőn belül. 
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A 2011. február 21-én hatályba lépett módosítást követően a Vhr. 25. § (8) bekezdése alapján, 
amennyiben az ügyfél kizárólag azért nem tudja a rá irányadó megvalósítási határidőn belül 
megvalósítani a műveletet, mert a művelet megvalósításához szükséges (Vhr. 3. § 4. pontja 
szerinti) jogerős hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkezik, de az annak/azoknak 
megszerzésére irányuló eljárást a rá irányadó megvalósítási határidő lejárta előtt megindította az 
arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, úgy az ügyfél ezt megfelelő módon az 
MVH felé igazolhatja.  
 
Ezáltal tehát az ügyfelek azon kötelezettsége változott, miszerint ha az irányadó megvalósítási 
határidőn belül nem rendelkeznek a művelet megvalósulását igazoló (általában hosszadalmas 
eljárás során beszerezhető) jogerős engedéllyel, de a határidőn belül az annak/azoknak 
megszerzéséhez szükséges hatósági eljárás megindult, úgy elegendő ezt a tényt igazolniuk, és – 
az eddigi szabályozáshoz hasonlóan – legkésőbb az utolsóként benyújtandó kifizetési kérelemhez 
a jogerős engedélyt csatolniuk. Önmagában tehát az a tény, hogy a művelet megvalósulását 
igazoló engedély nem lett jogerős az irányadó megvalósítási határidőn belül, nem jelenti azt, 
hogy a beruházás határidőben nem valósult meg.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a művelet megvalósításához több engedély 
beszerzése szükséges, úgy valamennyi engedély iránti kérelem vonatkozásában meg kell indítani 
az azok megszerzésére irányuló eljárást. Amennyiben nem indítja meg, vagy megindította az 
eljárások valamelyikét, de azt nem igazolja, úgy az érintett rész vonatkozásában a megvalósítási 
határidő eredménytelen elteltének jogkövetkezményeit (támogatási jogosultság megszüntetése, 
intézkedésben való jogosulatlan részvétel, egyes támogatások igénybevételéből történő kizárás) 
alkalmazza az MVH. 
 
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának szabályai nem változtak, tehát az engedélyek 
megszerzésére fordított idővel nem hosszabbodik meg az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának 
időszaka (Vhr. 17. § (3) bekezdés), arra továbbra is a művelet megvalósítását követő egy éven 
belül van lehetőség. A művelet megvalósításánának napja, akkor is, ha az MVH a benyújtott 
igazolást elfogadja, az eredetileg irányadó megvalósítási határidő (kettő vagy három év, a 
számításnál természetesen figyelemmel kell lenni a szabályszerűen és jóhiszeműen megindított 
közbeszerzési eljárás folytán a Vhr. 33. § (4) bekezdése alapján történő meghosszabbodásra is) 
utolsó napja. Az utolsóként benyújtandó kifizetési kérelemhez kapcsolódó speciális szabályokról 
az MVH EMVA beruházási támogatások kapcsán kiadott közleményei és az irányadó 
jogcímspecifikus rendeletek részletes információkat tartalmaznak. 
 
A Vhr. ezen szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell (folyamatban lévő ügy: az 
intézkedésben való részvétel iránti kérelem benyújtásától a kérelemre hozott döntés alapján az 
ügyfelet terhelő kötelezettségek fennállásáig tartó időszak). 
 
 
III. A megvalósítási határidő vélelmezett megtartásával kapcsolatos kérelemre vonatkozó szabályok
    
 
Az arra irányuló kérelmet, amelyben az ügyfél az MVH felé igazolja azt, hogy az irányadó 
határidőn belül megindította a befejezéshez szükséges, a művelet megvalósulását igazoló 
engedélyek megszerzésére irányuló eljárást vagy eljárásokat, a jelen közlemény 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon, legkésőbb az irányadó megvalósítási határidő utolsó 
napjáig, postai úton kell előterjeszteni annál az MVH kirendeltségnél, ahová az ügyfél a 
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támogatási kérelmét benyújtotta. Amennyiben a támogatási kérelmét helyi akciócsoportnál 
terjesztette elő, úgy a benyújtás helye a helyi akciócsoport illetékességi területe szerint illetékes 
MVH kirendeltség. 
 
A kérelemhez csatolni kell az eljárás megindítását hitelt érdemlően bizonyító (ok)iratot, azaz: 
 

• az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, 
hogy a kérelmet az ügyfél mely napon és milyen tartalommal terjesztette elé vagy 

• a kérelem egyszerű másolatát, az előterjesztés napját egyébként igazoló postai irat  
(könyvelt küldemény feladóvevénye, tértivevény) egyszerű másolatának csatolásával. 

 
 
IV. A megvalósítási határidő vélelmezett megtartásával kapcsolatos kérelemre hozott döntés 
 
Érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okok fennállása kivételével az MVH a kérelemről a 
rendelkezésre álló adatok alapján önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzéssel dönt.  
 
 
V. Jogkövetkezmények 
 
Amennyiben az MVH a kérelemnek helyt ad, úgy a döntése alapján a megvalósítási határidő 
megtartottnak tekintendő, és a II. pontban foglaltak alapján kell az ügyfélnek kifizetési kérelmet 
benyújtania a beruházással kapcsolatos elszámolás érdekében, ahhoz csatolva a művelet 
megvalósulását igazoló jogerős engedélyek hiteles másolatát a vonatkozó MVH EMVA 
beruházási támogatások kapcsán kiadott közleményeiben megfogalmazottaknak megfelelően. 
 
Amennyiben az MVH a kérelemnek nem ad helyt, úgy külön eljárás keretében hoz döntést arról, 
hogy az ügyfelet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján milyen jogkövetkezmények 
terhelik a beruházás megvalósításának elmaradása miatt. 
 
 
VI. A közlemény hatálya 
 
Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
VII. Kapcsolódó jogszabályok 
 

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

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007 (IV. 17.) FVM 
rendelet. 
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VIII. További információk 
 
A közleményhez kapcsolódó mellékletek 

1. számú melléklet: a megvalósítási határidő vélelmezett megtartására vonatkozó kérelem 
formanyomtatvány (D9998-01) 

2. számú melléklet: a megvalósítási határidő számításhoz kapcsolódó segédlet  
 
Az intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail 
címen. 
 
 
 
Budapest, 2011 február 28. 
 
 
 

Palkovics Péter 
elnök 

 


