A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
192/2013. (XII.16.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) számú MVH közlemény
módosításáról
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény
(továbbiakban: 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény) illetve annak kapcsolódó melléklete
módosításáról rendelkezik.
Jelen közleményben egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a módosítás szükségességét az
indokolta, hogy a 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény IV. fejezetében és 19. számú
mellékletében (HACS címlista) hibásan kerültek feltüntetésre a jelen módosítással érintett
részek.
I. Módosuló rendelkezések
1. A 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény IV. fejezete 1.1. alpontjának nyolcadik
bekezdése
„A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó
kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig áll fenn.”
2. 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény IV. fejezete 1.7. alpontjának (visszavonás)
második bekezdése
„Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem benyújtását követően annak módosítására, illetve
a hiánypótlásra nincs lehetőség, a támogatási kérelem benyújtási időszakban a korábban már
benyújtott kérelem helyett új kérelmet nyújtható be elektronikus úton a korábbi kérelem
visszavonásával egyidejűleg. Ebben az esetben a benyújtás dátuma az új kérelem
benyújtásának dátuma lesz. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak lezárultát
követően visszavonás csak postai úton nyújtható be a Hivatalhoz. Az eljárás megindítására
irányuló kérelem mellett az ügyfél által benyújtott egyéb kérelmek is visszavonhatóak. A
visszavonást ugyanakkor MVH tv. 43. §-a oly módon korlátozza, hogy az ügyfél az
ellenőrzésről való tudomásszerzést követően az ellenőrzés alá vont intézkedésre - a vizsgált
időszakra és az ellenőrzés tárgyára - vonatkozóan kérelmét nem módosíthatja vagy vonhatja
vissza. Ezt követően viszont, amennyiben az MVH által folytatott helyszíni, valamint
adminisztratív ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, úgy az ügyfél - közvetlenül
alkalmazandó közösségi aktus eltérő rendelkezése hiányában - a helyszíni ellenőrzésről

készült, lezárt jegyzőkönyv kézhezvételét követően kérelmét a határozat vagy az eljárást
megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig részben vagy egészben visszavonhatja.”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem benyújtását követően annak módosítására,
illetve a hiánypótlásra nincs lehetőség, a támogatási kérelem benyújtási időszakban a
korábban már benyújtott kérelem helyett új kérelem nyújtható be postai úton a korábbi
kérelem visszavonásával egyidejűleg. Az eljárás megindítására irányuló kérelem mellett az
ügyfél által benyújtott egyéb kérelmek is visszavonhatóak. A visszavonást ugyanakkor MVH
tv. 43. §-a oly módon korlátozza, hogy az ügyfél az ellenőrzésről való tudomásszerzést
követően az ellenőrzés alá vont intézkedésre - a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan kérelmét nem módosíthatja vagy vonhatja vissza. Ezt követően viszont,
amennyiben az MVH által folytatott helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel
szabálytalanságot, úgy az ügyfél - közvetlenül alkalmazandó közösségi aktus eltérő
rendelkezése hiányában - a helyszíni ellenőrzésről készült, lezárt jegyzőkönyv kézhezvételét
követően kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig
részben vagy egészben visszavonhatja.”
3. 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény 19. számú mellékletének (HACS címlista)
helyébe a jelen közlemény Melléklete lép. A mellékletben módosuló postázási címek
helyesen az alábbiak:

Sorszám

LEADER HACS neve

76.

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi
Közösség Egyesület
Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért
Egyesület

93.

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

14.
27.
28.

Postázási cím

3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz
3250 Pétervására, Keglevich út 26. Pf.:23.

3600 Ózd Jászi O. ú.3
3360 Heves, Erzsébet tér 3. Pf. 48.
3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 18.
Fszt.3-4. Pf. 71.

II. Közlemény kapcsolódó melléklete
-

HACS címlista

III. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
A 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.
További
információk
megtalálhatóak
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(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
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vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei
kirendeltség, valamint az illetékes LEADER HACS ügyfélszolgálatán.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2013. december 16.

Palkovics Péter
elnök
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