
 

 

 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
204/2013. (XII.23.) 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 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény 

(továbbiakban: 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény) módosításáról rendelkezik. 

 

A módosítás szükségességét az indokolja, hogy módosult az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 5. § (4) 

bekezdésében meghatározott ügyfélkör (lehetővé téve így, hogy a nonprofit szervezetek is 

nyújthassanak be támogatási kérelmet a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) 

pontjában meghatározott 1. és 2. célterületekre), továbbá a támogatási rendelet 11. § (1) 

bekezdése, ezáltal a támogatási kérelem benyújtására jelen jogcímben 2013. december 20. 

helyett 2014. január 15-ig van lehetősége az ügyfeleknek.  

 

I. Módosuló rendelkezések 

 

1. A 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény I. fejezete 4. alpontjának harmadik bekezdése 

 

„A támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 1. és 2. (falusi 

szálláshely és egyéb szálláshely) célterületek esetén a támogatás igénybevételére kizárólag 

természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult.” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„A támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 1. és 2. (falusi 

szálláshely és egyéb szálláshely) célterületek esetén a támogatás igénybevételére kizárólag 

természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, valamint nonprofit szervezet 

jogosult.” 

 

2. 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény I. fejezete 5. alpontjának harmadik bekezdése 

 

„Fentiektől  eltérően az 1. célterület esetében támogatás olyan, kizárólag a támogatási 

rendelet  5. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló 

fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjában 

a) - ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 

b) - ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás - székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkezik.” 

  

az alábbiak szerint egészül ki: 
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„Fentiektől  eltérően az 1. célterület esetében támogatás olyan, kizárólag a támogatási 

rendelet  5. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló 

fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjában 

a) - ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 

b) - ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás - székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel, 

c) –ha az ügyfél nonprofit szervezet - székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkezik.” 

 

3. 185/2013. (XI.20.) MVH közlemény II. fejezetének második bekezdése (A benyújtás 

ideje:) 

 

„A támogatási rendelet 11. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2013. november 25-

tól 2013. december 20-ig lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet 

legkorábban 2013. november 25-én, legkésőbb december 20-án adhatja postára.” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„A támogatási rendelet 11. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2013. november 25-

tól 2014. január 15-ig lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet 

legkorábban 2013. november 25-én, legkésőbb 2014. január 15-én adhatja postára.” 

 

 

II. 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 

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 23. 

 

 

 

Palkovics Péter 
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