
A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására
és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. gazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezõgazdasági

tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettõl és mezõgazdasági hasznosítású
épületeitõl;

2. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletének 37. pontja szerint meghatározott fogalom;

3. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. vagy 4. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülõ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet mellékletében meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy
az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;

4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi
Akciócsoportnak (a továbbiakban: HACS), késõbb az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER
HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott idõközönként – aktualizált és az
IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

5. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés;
6. LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelõ, és az IH által
elismert, jogi személyiséggel rendelkezõ helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejûleg vállalta 
a LEADER HACS minõsítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

7. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS elõzetes elismerésérõl vagy a LEADER HACS elismerésérõl
szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS helyi vidékfejlesztési
stratégiát fogalmaz meg;

8. mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
3. § (3)–(5) bekezdése szerinti vállalkozás.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelõen kell értelmezni.

2.  A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. § (1) Támogatás vehetõ igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy 
tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, a (4) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül
végzett tevékenységre.

(2) Tervezett tevékenység esetén, legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek
a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az elsõ kifizetési kérelem 
benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.
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(3) A (2) bekezdés alól kivétel, ha a tevékenység mûködési engedélyhez kötött új tevékenysség, ebben az esetben
legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett
tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni
vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.

(4) Az e rendelet alapján támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minõsül
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplõ eszközök;
b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelõ, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez,

építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) a 3. mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez

kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 3. mellékletben meghatározott minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; valamint
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható

tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
(5) A (4) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti

kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben és hagyhatók jóvá.
(6) Ha a (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a támogatott gazdasági

tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és 
a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett
épületrészre, építményrészre elszámolható kiadásokat.

(7) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre

álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon hatályos Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;
b) az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az

elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon
hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.

(8) Nem igényelhetõ támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen

eszközök forgalmazását érintõ beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató,

nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termõföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához, valamint
e) élõ állat vásárlásához.

(9) Nem igényelhetõ támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre
a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás,
b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág – bányászat, kõfejtési tevékenység,
c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármû-üzemanyag kiskereskedelem,
d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág – Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
f) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdõgazdálkodási tevékenység,
h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezõgazdasági termékek raktározása, tárolása,
i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezõgazdasági gépkölcsönzés,
j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
k) NACE REV. 2.11. 02 és 2.11.03 alágazat szerinti italgyártás,
l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csõvezetékes szállítás,
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m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek,
p) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó

szolgáltatások.
(10) Nem igényelhetõ olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerzõdés I. mellékletében szereplõ

termékeknek, az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-ai 178/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 17. bekezdése szerinti elsõdleges termelésére vagy feldolgozására
vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

(11) Az ügyfél egy támogatási kérelmében legfeljebb három tevékenységet jelölhet meg a támogatható tevékenységei
közül. Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint nem támogatható
tevékenységnek minõsül, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerül.

3. A támogatás forrása, mértéke

3. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) A megítélt támogatásokra a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,

2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell
alkalmazni.

(3) A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetû területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a,
de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhetõ legmagasabb támogatási összeg.

(4) A 3. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Ft
támogatás igényelhetõ.

(5) A 3. melléklet szerinti minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb
2 500 000 Ft támogatás igényelhetõ.

(6) A beruházás helye szerinti LEADER HACS illetékességi területén az igényelhetõ legmagasabb támogatási összeget
a 6. melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS illetékességi területén, ahol a 6. melléklet értelmében az igényelhetõ
legmagasabb támogatási összeg 0 forint, a jogcím keretében támogatási kérelem nem nyújtható be. Amennyiben az
ügyfél azon LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztésre nyújt be támogatási kérelmet, ahol
a 6. melléklet értelmében nem igényelhetõ támogatás, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mûködõ mikrovállalkozás,
b) az induló mikrovállalkozás,
c) a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem

benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben
fõállású alkalmazottat nem foglalkoztat, fõállásban ekként végzi

(az a)–c) pont a továbbiakban együtt: ügyfél).
(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési

területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER
HACS területén valósulhat meg.

(3) Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, az 5. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztésre
nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában
a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
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(4) Ha a kérelem az 5. mellékletben szereplõ települések közül több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen
vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a mûveletet a támogatási határozat közlésétõl számított két éven
belül meg kell valósítani.

(6) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az utolsó kifizetési kérelmet a mûvelet megvalósulását követõ hat
hónapon belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

5. § Nem támogatható a már mûködõ mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a
mezõgazdasági tevékenységbõl származik.

6. § (1) A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
(2) Induló vállalkozás, egyéni vállalkozó és természetes személy ügyfél vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontja

szerinti nehéz helyzetben lévõségre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

7. § (1) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési
kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követõen
állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérõ nevét, címét és az ajánlattevõ nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mûszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét, valamint
f) az ajánlattevõ cégszerû aláírását
g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(2) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az (1) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell
alkalmazni, azonban ha az árajánlattevõ az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak
is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház 
honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevõ elektronikus levél címét is.

(3) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél
köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.

(4) A két árajánlatnak hasonló mûszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat
választását.

(5) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévõ vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan
vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(6) Az ajánlattevõnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.
(7) Ha az ügyfél a mûvelet megvalósítását követõ idõszakra a támogatott tevékenységének hatékonyabb

mûködtetésével összefüggésben együttmûködõ partnereket von be, csak olyan együttmûködési megállapodás
támogatási kérelemhez történõ, eredeti példányban történõ benyújtása esetén jogosult pontszámra, amely
tartalmazza
a) az együttmûködõ partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttmûködõ partnerek hivatalos képviselõjének nevét,
c) az együttmûködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez,
d) az együttmûködés idõtartamát, amely legalább a fenntartási idõszak végéig szól,
e) az egyes együttmûködõ partnerek vállalt kötelezettségeit,
f) az együttmûködõ partnerek cégszerû aláírását,valamint
g) tartalma alapján nem minõsül beszállítói, vagy értékesítési szerzõdésnek, megállapodásnak.

(8) Amennyiben az árajánlat az (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésben meghatározott formai és tartalmai követelményeknek nem
felel meg, abban az esetben az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem
jogosult.
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5. A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1) A támogatási kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai
úton 2012. június 1. és június 30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú
formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött
delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

(2) A támogatási kérelem
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó adatokat,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat,
g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl, valamint
h) az ügyfél aláírását
tartalmazza.

(3) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági
igazolványa másolatának és az annak tartalmát képezõ személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását
tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelõ központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kerüljön megállapításra
a támogatásra való jogosultság fennállása.

(4) Amennyiben egy LEADER HACS címe visszavonásra kerül és új LEADER HACS címmel rendelkezõ szervezet nincs
a korábbi LEADER HACS illetékességi területén, akkor a LEADER HACS illetékességi területén a támogatási kérelmet az
MVH illetékes regionális kirendeltségéhez kell benyújtani.

(5) A (4) bekezdés alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben foglalt, az adott LEADER HACS
illetékességi területére vonatkozó Értékelési táblázat alapján bírálja el.

(6) A 6. mellékletben a LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhetõ legmagasabb támogatási
keretösszeget kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a LEADER HACS cím birtokosa változik.

9. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelõen pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás

összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelõen, amennyiben az ügyfél természetes személy vagy

mikrovállalkozás, pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó üzleti tervet, ha
a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja;

c) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
d) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi

évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatásról szóló
nyilatkozatát;

e) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplõ gép esetében a mûszaki leírást;
f) kettõ árajánlatot, ha a referenciaár a 2. § (7) bekezdés alapján nem állapítható meg;
g) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejû magánokiratot arról, hogy

az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülõ eszközbeszerzésre irányuló beruházást az
ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél
tulajdonában van;

h) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli
elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot a 2. § (4) bekezdés b)–c) pontjához
kapcsolódó fejlesztések esetén;
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i) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;
j) a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által 

rendszeresített formanyomtatványokat;
k) gépbeszerzés esetén a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat

tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatványt; valamint
l) Építési Normagyûjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel esetén árajánlatos tétel bejelentõ lapot az

MVH által rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen mellékelni kell:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerõs és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában eredeti példányban

a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott – építési

tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, mûszaki leírást;

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolását arról, hogy az építési tevékenység

nem építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott – építési

tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, mûszaki leírást.

(3) Ha az ügyfél az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló
határidõn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak
a Törvényben foglalt feltételei fennállnak a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.

10. § (1) Egy ügyfél támogatási idõszakonként kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(2) E rendelet alapján az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében, vagy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével
elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerõre emelkedett, a beruházást lezárta.

(3) E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, aki (amely) az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerõs
határozattal.

(4) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (2) bekezdés szerinti rendeletekhez kapcsolódóan
benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van
folyamatban.

6. A támogatási kérelem elbírálása

11. § (1) A támogatási kérelmek elbírálását – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között
létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. mellékletben, a LEADER
HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján
az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
b) az 1. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhetõ maximum pontszám 50%-át nem éri el.
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(3) Amennyiben a részben helyt adó támogatási határozattal megítélhetõ összes elszámolható kiadás összege nem éri el
a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át, a kérelem elutasításra kerül.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

12. § (1) A kifizetési kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az
elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani az MVH-hoz.

(2) A Vhr.-ben meghatározott dokumentumok mellett legkésõbb az utolsó kifizetési kérelemhez elektronikus ûrlapon,
szkennelés útján elõállított formában kell mellékelni a 2. § (3) bekezdése értelmében induló egyéni vállalkozó ügyfél
esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és az ügyfél egyéni vállalkozói
tevékenységi körérõl, valamint induló vállalkozás esetén az adóbejelentkezési lap másolatát is.

8. A támogatás nem jogszerû felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

13. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb fõt foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer –
a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ összeget, de legalább 300 000 forintot köteles visszafizetni.

(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés
pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási
összeg 2%-ának megfelelõ összeget köteles visszafizetni.

(3) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

9. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

15. § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése.

16. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 54. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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