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Bevezetés 

 

 

 A mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos támogatási jogcímek ismertetését, és 

a támogatási kérelem eljárásának folyamatát azért választottam, mert a mezőgazdaság 

teljesítménynövekedésének elérése nemzetgazdasági szempontból, és a vidéki emberek 

életminőségének szempontjából is kiemelten fontos. A 2016. december 31-én jogutóddal 

megszűnt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, és jogutódja a Magyar 

Államkincstár, valamint a Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztályának munkatársai munkájukkal hozzájárulnak a mezőgazdaság 

versenyképességének javításához, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

I. tengelyének célja. 

 A dolgozatom első fejezetében arra keresem a választ, hogy miért van szükség az 

Európai Unió mezőgazdasági politikájára, és hogyan finanszírozza a tagállamok 

mezőgazdasággal kapcsolatos beruházás jellegű fejlesztéseit? A kérdések 

megválaszolásának érdekében bemutatom a Közös Agrárpolitikát, amely megalakulása óta 

több reformon is keresztül ment, de alapvető céljai mindig ugyanazok voltak. Ezeknek a 

céloknak az elérésére volt szükség a szintén időszakonként változó, de az alapokat 

megtartó pénzügyi keretekre, melyeket szintén ismertetek, különös tekintettel az Új 

Magyaroroszág Vidékfejlesztési Programra (ÚMVP), amely hazánkban a 2007-2013-as 

időszak stratégiai terve. 

 Melyek az ÚMVP végrehajtásának technikai feltételei és hogyan épül fel az 

inétzményi jogi szabályozási háttere? Erre a kérdésre a második fejezet adhat választ, 

amelyben részletesen kitérek az európai uniós agrártámogatások kifizetése, ellenőrzése 

révén kulcsfontosságú Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) jogutódjának a 

Magyar Államkincstárnak kifizető ügynökségként végzett feladatköreire, érintve a hivatal 

2016. december 31-ei jogutóddal való megszűnését. Bemutatom azokat a hazai 

jogforrásokat, amelyek az ÚMVP végrehajtásával kapcsolatos eljárásokat szabályozzák. 

Ismertetem az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszert (IIER), amely a kifizető 

ügynökségi feladataok ellátását támogató informatikai ügyviteli rendszer.  
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  A harmadik fejezetben konkrét támogatási kérelmen keresztül vizsgálom a pro-

gram céljának eléréséig vezető utat, vagyis magát az eljárást, az eljárás során felmerült 

esetleges eljárásjogi kérdéseket. Melyek az ÚMVP kertészet korszerűsítésére első 

benyújtási időszakában benyújtott támogatási kérelem elbírálásának eljárási szakaszai, 

illetve az eljárás mely szakaszait szabályozza a közigazgatási hatósági eljárási törvénytől 

elétrő speciális rendelkezéseket megfogalmazó MVH eljárási törvény? A dolgozatom 

harmadik fejezetében az EMVA-ból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó  támogatási 

kérelem elbírálásának eljárását, mint közigazgatási eljárást vizsgálom a jogcím rendeletet, 

a végrehajtási rendeletet, az MVH eljárási tövrényt és a Ket-et alkalmazva, érintve az 

ügyintézéshez szükséges technikai teendőket, valamint az ügyfél jogait és kötelezettségeit. 

A Ket-ben megfogalmazott szabályok közül nem mindegyik volt jellemző az MVH által 

ügyintézett kérelmek elbírálásához szükséges eljárásokra, ezért csak azokat részletezem, 

amelyek az adott támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem eljárásában általában 

előfordult. 
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1. Az Európai Unió mezőgazdasági politikája 

 

A mezőgazdaság olyan szakpolitikai terület, amelyért az uniós tagországok kormányai 

közös megegyezés alapján együttesen felelnek – ennek megfelelően a mezőgazdaságra 

fordítandó közpénzeket is összevonták. Az egyes tagországoknak célzottan nyújtott 

szakpolitikai és pénzügyi támogatás helyett tehát a mezőgazdaság támogatása az EU 

egészének szintjén valósul meg. 

 

1.1. A Közös Agrárpolitika és reformjai 
 

A második világháború után Európában a nemzetgazdaság ágazatai fejlődésnek 

indultak. Kivétel volt ez alól a mezőgazdaság. A kis gazdaságok nem voltak képesek a 

világpiacon versenyezni, nem tudták a termelést bővíteni. A mezőgazdaság viszont a 

nemzetgazdaság legfontosabb ágazatának tekinthető, a vidéki lakosság életfeltételeit 

biztosítja. Az országok célja, hogy hatékony, független, saját igényeit kielégítő termelést 

folytathasson. Ezeknek a problémáknak a megoldására kellett létrehozni egy olyan közös 

agrárpolitikát, amelyben egy nemzetek feletti szervezet viszi a fejlődés irányába a 

mezőgazdaságot, szem előtt tartva a tagállamok saját érdekeit. 

 

1.1.1. A közös mezőgazdasági politika megalkotása 

 

A nemzetek feletti agrárpolitika létrehozásának gondolata az 1955-ös messinai 

konferencián született meg, és már az Európai Gazdasági Közösséget megalkotó Római 

Szerződés is említést tesz 1957-ben a közös agrárpolitikáról. 

A szerződés 39. cikkében fogalmazták meg a közös mezőgazdasági politika céljait, 

melyek a következőek voltak: 

- a műszaki haladás fokozásával, a mezőgazdasági termelés ésszerűsítésével, a különösen a 

munkaerő lehető legjobb felhasználásával a mezőgazdaság termelékenységét növelje, 
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- a mezőgazdasági népességnek megfelelő életszínvonalat biztosítson, elsősorban a 

mezőgazdaságban élők egy főre jutó jövedelmének növelésével, 

- stabilizálja a piacot, 

- biztosítsa az ellátást, 

- gondoskodjék a fogyasztóknak megfelelő ár ellenében történő ellátásáról.
1
 

 

Az első három cél a terület piacpolitikáját kívánta megteremteni. Ezzel próbálták 

elérni a termelés növelését, ami azért volt rendkívül fontos, hiszen Európában ekkor 

áruhiány volt. A termelés növelésének eszköze pedig egy saját belső mezőgazdasági ár 

megteremtése volt. A közös mezőgazdasági politika kivonta a döntést a tagállamok 

kezéből erre vonatkozóan, ugyanis a Római Szerződés megalkotott egy külön piaci 

szervezetet a mezőgazdasági árukra nézve. A belső piacokat úgy kívánták védeni, hogy az 

EU piacán értékesíteni szándékozókat olyan magas vámokkal sújtották, hogy csak a belső, 

magas áron tudták termékeiket értékesíteni.
2
 

A negyedik és ötödik cél a fogyasztói igények méltányos áron történő kielégítésére, 

az iparból és mezőgazdaságból élők jövedelmi viszonyainak közelítésére, és a 

mezőgazdaságból élők életszínvonalának növelésére koncentrált. 

 

1.1.2. A KAP létrehozása, céljai, reformjai 

 

A Közös Agrárpolitika (továbbiakban KAP) az Európai Unió tagállamainak közös 

szakpolitikája. Irányítása uniós szinten történik, finanszírozását az EU éves 

költségvetésének forrásai biztosítják. A KAP kidolgozását a Római Szerződés aláírása után 

indítványozta az Európai Bizottság. 

                                                           
1
 Római Szerződés 39. cikkely 

2
 KOVÁCS Teréz 2003. 109. o. 
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A KAP 1962-től megkezdte működését. Az ekkori elképzelések szerint a közös 

agrárpolitikának azt kell megcéloznia, hogy megfizethető árú élelmiszerekkel lássa el az 

európai polgárokat, és megfelelő életszínvonalat biztosítson a mezőgazdasági termelőknek. 

A KAP létrejöttét követő néhány évi működése után a saját sikerének áldozatává 

vált, hiszen a kialakított ártámogatás hatására a gazdaságok olyan termékennyé váltak, 

hogy élelmiszerfeleslegek alakultak ki, és így a KAP működése költségessé vált a 

nagymértékű támogatások, a magas intervenciós árak és a felhalmozódott feleslegek 

tárolási költségei miatt. Több intézkedés született ennek a problémának a megoldására, a 

legkiemelkedőbb az 1968-as Mansholt terv, de ez sem hozott megoldást. 

Átfogó reformra az 1992-ben McSharry terv keretében került sor. Ennek a lényege 

az volt, hogy az ártámogatás helyébe a termelők közvetlen támogatása lépet, így a gazdák 

az egyéni termeléstől függetlenül közvetlen kifizetésen alapuló támogatásban részesültek, 

és ez nem eredményezett túltermelést. 

Több éves előkészítő munka eredményeként 1992-ben a McSharry terv 

elfogadásával következett be a Közös Agrárpolitika első jelentős reformja. A terv konkrét 

megjelenési formái: 

- exportár csökkentése, amelynek ellentételezése közvetlen juttatásokkal történik 

- ár és jövedelempolitika szétválasztása, a struktúrapolitika szerepének növelése 

- a termőföldek rotációs pihentetésének rendszere 

- a kedvezőtlen adottságú területeken, ugyanakkor a népesség megtartása érdekében, a 

termelés extenzivitásának fokozása 

- az agrár-környezet hatékonyabb védelme a fenntartható fejlődés érdekében.
3
 

Az Európai Bizottság 1997-ben adta ki a KAP második reformjának számító Agen-

da 2000 programcsomagot. A reform fontos célja volt a vidéki életmód és a kultúra, 

valamint a vidéki munkahelyek fenntartása. Az 1990-es évekre a növekvő népesség már fel 

tudta használni a felhalmozódott élelmiszer tartalékokat, és mivel a művelés már csak az 

erre leginkább alkalmas területeken volt lehetséges, a többi területen folytatott termelés 

                                                           
3
 OLAJOS István 2010, 86. o. 
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már nem garantálta a megélhetést. Így a vidék számára ez csak támogatásokkal volt 

biztosítható. A programcsomag megfogalmazta a KAP két pillérét: az I. pillér: a 

piacszabályozás, a II. pillér: a vidékfejlesztés.
4
 Az eddigi piaci ártámogatásokat főleg 

környezeti és vidékfejlesztési feladatokra koncentrálva csoportosították át. 

Ezeknek a támogatásoknak a koordinálására alakul át 2003-ban a Közös 

Agrárpolitika Közös Agrár és Vidékfejlesztési Politikává, melyet egy új reformnak 

tekintünk az agrárpolitika működésében. Lényege, hogy a mezőgazdasági politika egy 

területileg meghatározott szakpolitikává váljon, és hozzájáruljon a vidéki térségek 

fejlődéséhez. Az Agenda 2000 felülvizsgálatának fontos eleme az uniós előírásoknak való 

megfelelés követelménye, a kölcsönös megfeleltetés, azaz a támogatások 

környezetvédelmi, növény- és állategészségügyi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági 

feltételekhez kötése. 

Az Európai Bizottság Agrár Igazgatósága (DG Agri) 2011. októberében alkotta 

meg a KAP új reformját amely a 2014-2020-as időszakra vonatkozik. Legfontosabb 

célkitűzései a vidékfejlesztésre, a közvetlen támogatásokra, a mezőgazdasági termékek 

közös piaci szabályozására terjed ki. Legfontosabbak a mezőgazdasági jövedelmek 

javítása, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal, az alaptámogatások zöldítése és 

fenntartható fejlődés előmozdítása, éghajlat-változás elleni küzdelem, igazodás a 

klímaváltozás következményeihez, a vidéki térségek, közösségek és munkahelyek 

fenntartása, helyi piacok erősítése. 

 

1.2. A vidékfejlesztési támogatások pénzügyi rendszere 
 

Az 1962 januárjában létrehozott közös agrárpolitika az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) köré szerveződött. Az alapot 1964-ben két 

részlegre osztották, a Garancia részlegre és az Orientációs részlegre, amelyek eltérő 

szabályok szerint működtek. 

                                                           
4
 CSÁK Csilla 2014. 12. o. 
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A Garancia részleg finanszírozta a piacszabályozási intézkedéseket és néhány 

kiegészítő intézkedéscsoportot, többek között az 1992-es KAP reform során bevezetett 

korai nyugdíjazást, az erdőtelepítést, az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket. Az 

Orientációs Részleg a strukturális politika és a vidékfejlesztés finanszírozásához járult 

hozzá. 

 

A közös agrárpolitika számos intézkedést foglal magába, beleértve a 

vidékfejlesztési intézkedéseket is. A közös agrárpolitika célkitűzéseinek megvalósítása 

érdekében fontos ezen intézkedések finanszírozásának biztosítása. Tekintettel arra, hogy 

ezek az intézkedések számos közös elemmel rendelkeznek, ugyanakkor több tekintetben 

eltérnek egymástól, helyénvaló finanszírozásukat olyan jogszabályi keretek közé helyezni, 

amely szükség szerint eltérő eljárást is engedélyez. Az említett eltérések figyelembe vétele 

érdekében helyénvaló két európai mezőgazdasági alapot létrehozni, mégpedig az Európai 

Mezőgazdasági Garanciaalapot (a továbbiakban: EMGA) a piaci intézkedések és más 

intézkedések finanszírozására, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot 

(a továbbiakban: EMVA) a vidékfejlesztési programok finanszírozására.
5
 

Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza (a tagállamok és a Bizottság 

megosztott irányítása mellett): 

 - a mezőgazdasági termékek harmadik országokba irányuló exportja után meghatározott 

visszatérítések; 

 - a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciók; 

 - a közös agrárpolitika keretében meghatározott, a gazdák részére folyósított közvetlen 

kifizetések; 

 - a Közösség belső piacán és harmadik országokban a mezőgazdasági termékekről szóló 

tájékoztatással és e termékek népszerűsítésével kapcsolatos egyes intézkedések, amelyeket 

a tagállamoknak kell végrehajtaniuk; 

                                                           
5
A Tanács 1290/2005/EK Rendelete (1) 
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 - a cukoripar szerkezetátalakítására irányuló intézkedések kiadásai, a 320/2006/EK tanácsi 

rendelet szerint; 

 - az iskolai gyümölcsfogyasztást előmozdító programok. 

Központi irányítás mellett pedig az alap az alábbi kiadásokat finanszírozza: 

 - a Közösségnek a meghatározott állat-egészségügyi intézkedésekhez, állat-egészségügyi, 

élelmezési és takarmányozási ellenőrző intézkedésekhez, az állatbetegségek felszámolására 

és a monitoringra irányuló programokhoz, továbbá a növény-egészségügyi 

intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulása; 

 - közvetlenül a Bizottság által vagy nemzetközi szervezetek bevonásával végzett, a 

mezőgazdasági termékek népszerűsítésére irányuló tevékenységek; 

 - a közösségi jogszabályokkal összhangban megállapított, a mezőgazdaságban a genetikai 

állomány megőrzésére, feltérképezésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló 

intézkedések; 

 - a mezőgazdasági számviteli információs rendszerek kialakítása és fenntartása; 

 - a mezőgazdasági vizsgálati rendszerek; 

 - a halászati termékek piacával kapcsolatos kiadások. 

Az EMVA az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek megfelelően végrehajtott 

vidékfejlesztési programokat finanszírozza, kizárólag megosztott irányítás mellett.
6
 

 

1.2.1 Az EU csatlakozás előtti és utáni agrár- és vidékfejlesztést támogató alapok és 

programok 

 

Az Európai Bizottság 1999-ben fogadta el a 10 közép- és kelet-európai országra 

vonatkozóan a „Csatlakozási Partnerség” című dokumentumot, melyben meghatározták a 

nemzeti felkészülési prioritásokat, valamint az AGENDA 2000 c. dokumentumban 

megfogalmazták, hogy a kelet-közép-európai országok gazdasági és szociális 

                                                           
6
EURLEX 2017: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:l11096  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:l11096
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reformfolymatainak felgyorsítása érdekében az EU már a csatlakozás előtti időszakban 

pénzügyi segítséget nyújt. Az Előcsatlakozási alapok létrehozásával az Európai Unió 

biztosítja a csatlakozásra váró államok számára a felkészüléshez szükséges forrásokat.
7
 A 

három alap a PHARE, az IPSA és a SAPARD. Az Előcsatlakozási alapokat 2007-2013-ig 

az IPA I, majd 2014-2020-as időszakban az IPA II váltotta fel. 

Az EU bővítés után 2004 és 2006 között vidékfejlesztésre két alapból lehetett 

támogatást igénybe venni, az EMOGA Garancia részéből, valamint az EMOGA 

Orientációs részéből és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből. 

Magyarország az EMOGA Garanciarészéből lehívható források felhasználására 

elkészítette a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet, amelybe kísérő intézkedések és az új 

tagállamokat segítő kísérő intézkedések kerültek. 

A 2002-ben elfogadott Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazta az Agrár- és 

Vidékfejlesztési Operatív Programot, amelynek célja a mezőgazdasági termelés és 

élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása, a vidék felzárkóztatásának 

elősegítése és a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztése. 

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatások egy alapba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapba 

összpontosulnak. Ebből az alapból a támogatások felhasználására a tagállamoknak létre 

kellett hozni egy vidékfejlesztési stratégiát. Erről a következő fejezetekben részletesebben 

írok. 

                                                           
7
 KOVÁCS Teréz 2012 161. old. 
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EU csatlakozás előtti időszak 

1992. CEFTA 

(Közép-európai 

Szabadkereskedelmi 

Megállapodás) 

Tagországok egymás 

közti szabad 

árucseréje, EU 

csatlakozással a 

tagság megszűnt 

Előcsatlakozási Alapok 

A támogatások elfogadásáról Brüsszelben döntöttek 
Decentralizált 

végrehajtás 

PHARE 1990-2004-ig 

szerkezetátalakításra, 

gazdaságfejlesztésre, 

ingatlan-nyilvántartás és 

növény-állat 

egészségügyi 

intézményfejlesztésre, 

1996-97 PHARE 

Regionális Kísérleti Pro-

gram Alapokból 

területfejlesztésre, 

vidékfejlesztésre, 2000-

2004-ig 

intézményfejlesztésre és 

a közigazgatás 

hatékonyságának 

növelésére 

IPSA 

környezetvédelmen 

belül 

szennyvízkezelésre és 

csatornázásra, 

ivóvízellátásra, 

hulladékgazdálkodásra 

és levegőtisztaság-

védelemre; közlekedési 

célra, leginkább vasúti 

szektor infrastrukturális-

fejlesztésére 

SAPARD 

Agrárintézkedések: 

mezőgazdasági 

beruházások, 

szakképzés, agrár-

környezetvédelem, 

értékesítés-fejlesztés, 

termelői csoportok; 

vidékfejlesztés: 

falufejlesztés, 

diverzifikálás, 

infrastruktúra, pro-

gram lebonyolítás 

EU csatlakozás utáni időszak 2004-2006 

EMOGA Garanciarész EMOGA Orientációs rész 

közvetlen támogatás, 

intervenció, belső 

piaci támogatások és 

külpiaci intézkedések 

Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv 
Nemzeti Fejlesztési Terv HOPE 

korai nyugdíjazás, agrár-

környezetvédelem, 

kedvezőtlen adottságú 

területek támogatása, 

termelői szervezetek 

támogatása, EU 

szabványoknak való 

megfelelés támogatása 

AVOP 

Mezőgazdasági beruházások, 

erdőgazdálkodás, fiatal gazda 

támogatás, szakképzés 

támogatás, feldolgozás 

értékesítés fejlesztése, 

infrastruktúra fejlesztés, 

falufejlesztés, LEADER, TS 

halászat 

fejlesztése 

1. táblázat Agrár- és vidékfejlesztést támogató alapok és programok az EU csatlakozás 

előtt és után (forrás: saját szerkesztés) 
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1.2.2. Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és célkitűzései 

 

A Közös Agrárpolitika reformjainak következtében a vidékfejlesztés kapta a 

legfontosabb központi szerepet, így szükség volt egy olyan finanszírozási alap 

létrehozására, amely leegyszerűsíti és hatékonyabbá teszi az új vidékfejlesztési politika 

végrehajtását. Ennek eszközeként az Európai Unió Tanácsa az 1290/2005/EK rendelettel 

létrehozta az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot (EMVA). A rendelet 

meghatározza a vidékfejlesztés célkitűzéseit, keretét, és a vidékfejlesztési támogatások 

szabályait. 

A vidékfejlesztés támogatásának az alábbi célkitűzések eléréséhez kell 

hozzájárulnia: 

a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a 

fejlesztés és az innováció támogatása révén; 

a környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása révén; 

az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának 

ösztönzése.
8
 

 

1.2.3 A stratégiai terv 

 

A Tanács 1290/2005/EK rendelete szerint, minden tagállam stratégiai tervet készít, 

amelyben leszögezi az EMVA és a tagállam cselekvési prioritásait, és a következőket 

tartalmazza: 

- a gazdasági, társadalmi és környezeti helyzet elemzését 

- egyes intézkedéscsoportok mentén a nemzeti fejlesztési irányok meghatározását 

- a stratégiai tervet végrehajtó program forrásmegosztását 

                                                           
8
 A Tanács 1290/2005/EK rendelete 4. cikk 
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- a stratégiai terv más közösségi támogatási eszközzel való összhangjának biztosítását 

- a nemzeti vidékfejlesztési hálózat létrehozásának rendelkezéseit. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2007-2013 közötti időszakra 

dolgozta ki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervet, melynek célja, hogy 

megteremtse a magyar vidékfejlesztési program kereteit, amelyek szükségesek a 

mezőgazdaság és a vidéki környezet fejlesztéséhez. 

 

1.2.4. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti 

időszakra létrehozott Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK 

Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, és melyet Magyarország a Kormány 

jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére. 

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 

9-én hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő 

támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a 

vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra.
9
 

AZ ÚMVP tartalmazza az előzetes helyzetértékelést, ismerteti a korábbi programok 

hatását, indokolja a kiválasztott prioritásokat. Részletesen bemutatja a program tengelyeit 

és intézkedéseit, és a finanszírozási tervet. Kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, a 

gazdasági és szociális partnereket, ismerteti a monitoring rendszert és rendelkezik a pro-

gram nyilvánosságának biztosításáról. 

                                                           
9
TÉRPORT 2017: http://www.terport.hu/videkfejlesztes/uj-magyarorszag-videkfejlesztesi-program  

http://www.terport.hu/videkfejlesztes/uj-magyarorszag-videkfejlesztesi-program
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1.2.5. Az ÚMVP tengelyei és intézkedései 

 

Az ÚMVP tartalmazza az 1698/2005/EK rendelet IV. cím I. fejezetében részletesen 

ismertetett tengelyek leírását. 

Az I. tengely célja a termelés további modernizációja azáltal, hogy a gazdálkodókat 

szerkezeti változások végrehajtására is ösztönzik, melynek eredményeképpen elsősorban 

minőségbeli javulás várható. A modernizáció összetett módon kerül kezelésre az 

intézkedések harmonizálása révén, annak érdekében, hogy ellensúlyozhatók legyenek a jól 

meghatározott gyengeségek, valamint kihasználhatóvá váljanak az erősségek. Az összetett 

megközelítésen keresztül a mezőgazdaság és az erdészet technikai fejlesztését támogatják 

az emberi erőforrás fejlesztését szolgáló intézkedések (képzés, tájékoztatás, fiatal 

gazdálkodók támogatása, gazdaságátadás); ezen felül a gazdálkodókat korszerűbb és 

kiterjedtebb tanácsadási rendszer is segíti. Az intézkedések támogatják a gazdálkodók 

közötti együttműködéseket (termelői csoportokban) az erősebb piaci pozíció elérése 

érdekében. A program lehetőségeket biztosít a gazdaságilag nem életképes gazdaságok 

számára arra, hogy stabilizálják és megváltoztassák termelési struktúrájukat. Előtérbe 

kerülnek a mezőgazdasági és erdészeti termékek értékét növelő és minőségét javító 

fejlesztési tervek, valamint az infrastrukturális fejlesztés és technikai korszerűsítés. Az 

intézkedések javítják a gabonatermelési feleslegek megfelelő csatornákba való terelését 

azáltal, hogy korszerűsítési lehetőségek létrehozásával ösztönzik a bioenergia-termelést 

(bio- üzemanyag) és az állattartást. A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás nagyobb 

szerephez juthat a bioenergia-termelésben. A bioüzemanyag-gyártáson túl az energetikai 

célú erdőgazdálkodás, valamint a biogáztermelés is támogatott tevékenységnek minősül.  

A racionálisabb földhasznosításhoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó 

intézkedések a II. tengely köré szervezettek, formálisan két alrendszert alkotva. A 

vonatkozó előírásokon túli költségek és az elmaradt jövedelem kompenzációjára 124 

irányuló intézkedések az első alrendszerbe tartoznak. A kompenzációs típusú támogatási 

rendszerek révén egy sikeres agrár-környezeti program folytatódik, melynek részeként a 

Natura 2000 területek is bevonásra kerülnek a támogatási rendszerbe. Ezen intézkedések 

révén a gazdálkodókat arra ösztönzik, hogy csökkentsék a környezeti terheléseket, tartsák 
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fenn a biológiai diverzitást, valamint járuljanak hozzá az élővizek védelméhez. Számos 

őshonos állatfaj tartása nem gazdasági szempontból, hanem az ezen fajok által biztosított 

értékes genetikai alap okán érdeke a gazdálkodóknak, és keresztezési célokra is 

használhatók. Ezek megőrzése érdekében támogatást kapnak mindazok, akik vállalják ezen 

állatfajok tartását. A kedvezőtlen adottságú régiók támogatása fontos szerepet játszik a 

külterjes mezőgazdasági termelés életben tartásában, ezáltal támogatva a tájvédelmet és a 

foglalkoztatás kérdését is. A földhasználattal kapcsolatos intézkedések képezik ezen 

tengely másik alrendszerét. A hatékonyság szempontjából tekintve a földhasználat 

megváltozása (a termelés hatékonyságának érdekeit szolgálva, amennyiben a 

mezőgazdasági használat visszaesett a kedvezőtlenebb adottságú termőhelyeken, valamint 

az erdősítés) különös hangsúlyt kap, azonban – különösen a nem mezőgazdasági 

földterületeken való erdőtelepítés és az agrár-erdészeti rendszerek esetében – fontos a 

biodiverzitás fenntartásának szemszögéből is. 

A III. tengelybe tartozó intézkedések célja a vidéki térségeken élők 

jövedelemtermelési lehetőségeinek és életminőségének javítása a jövedelemtermelő 

beruházások előmozdítása által – ami ezen tengely fő fókuszpontja – és ezáltal a 

munkahelyek teremtése és megtartása érdekében. A program lehetővé teszi vidéki 

vállalkozások átfogó módon történő fejlesztését, ideértve a műszaki fejlesztést, 

tanfolyamok és tanácsadó szolgáltatás igénybevételét, valamint a minőségi előírásoknak 

való megfelelés biztosítását. Elősegíti új vállalkozások létrehozását, emeli a termékek és a 

szolgáltatások minőségét és hozzáadott értékét, valamint ösztönzi a vállalkozók 

integrációinak létrejöttét. Az életminőség javításának célja elsősorban a vidéki térségeken 

hiányzó szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, melyeket integrált közösségi 

szolgáltató helyeken és a helyi szükségletekhez igazított megoldásokkal valósítanak meg a 

költséghatékonyság biztosítása érdekében. A kulturális és rekreációs lehetőségek bővítése, 

a vidéki örökség megőrzése és fenntartható használata nem csak a falusi turizmus 

fejlesztését jelenti, hanem elengedhetetlen feltétele a vidéki lakosság életminőség-

javításának is. A helyi fejlesztési stratégiák - melyeket a képességek és kapacitások 

fejlesztésének eredményeképpen a köz- és a magánszektor képviselőinek együttműködése 

alapján dolgoznak ki (Helyi Vidékfejlesztési Közösségek) - segítenek megvetni ezen 

fejlesztések alapjait, de segítenek a fejlesztések beágyazódásában és abban is, hogy egy 
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keretet alkossanak. A fentiek intézményi kereteit a Helyi Vidékfejlesztési Irodák hálózata 

biztosítja, amely kistérségi szinten működik, és Magyarország teljes területét lefedi.
10

 

Ami az I. tengelyen belüli fő intézkedések között a pénzügyi erőforrások felosztását 

illeti, prioritást kap „A gazdaságok és a termelés szerkezetátalakítása” elnevezésű fő 

intézkedés, azaz az I. tengelyhez tartozó összes forrás legnagyobb százaléka ennek a fő 

intézkedésnek jut. Ezt indokolja az is, hogy a termelési struktúra kiegyensúlyozatlanságait 

mérsékelni kell. „A Beruházások támogatása” kapja a második legnagyobb finanszírozási 

hányadot az összes forrás viszonylatában. „Az infrastrukturális támogatások” elnevezésű 

fő intézkedés közepes pénzügyi súllyal rendelkezik, míg a legkisebb pénzügyi támogatást, 

„Az információk és a tudás elterjesztésének elősegítése” és az „Életkor-szerkezetváltás” 

kapja.
11

  

A II. tengely pénzügyi keretein belül a legnagyobb hányad az „Az agrárkörnyezet-

gazdálkodási és erdő-környezetvédelmi támogatás” fő intézkedésnek jut. Az „Erdőtelepítés 

támogatása” szintén jelentős részt kap a forrásokból. A kiosztott források tekintetében a 

vízgazdálkodási beruházások és az „A jó minőségű víz egyensúlyi mennyiségének 

biztosítása” irányuló fő intézkedés ugyanazon a szinten áll. A KAT-eket érintő fő 

intézkedésre jut a források legkisebb hányada tekintettel arra, hogy a KAT területeken a 

környezeti feltételek jónak mondhatóak.
12

 

A III. tengely fő célkitűzése a vidéki térségeken az életminőség javítása, valamint a 

gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. A vidéki gazdaság fejlesztése a III. 

tengely keretén belül döntő súlyt képvisel, a legjelentősebb fejlesztendő területnek 

minősül. A nemzeti prioritások a gazdasági fejlődés fokozása és az életminőség növelése a 

vidéki térségeken, valamint a természeti és a kulturális örökség védelme; a kistérségi 

szintű kormányzás elősegítése; LEADER csoportok megszilárdítása és támogatása. Három 

fő beavatkozási terület szolgálja a tengelyen belül a nemzeti prioritások megvalósítását, 

ezek a diverzifikáció, a mikro-vállalkozások és a turizmus természeti és kulturális 

örökségre épülő támogatása, az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és 

falumegújítás, a helyi kapacitásépítés támogatása. A vállalkozásfejlesztés keretei között a 

mikrovállalkozások támogatásának kiemelt szerep jut, amely ezáltal a vidéki gazdaság 

                                                           
10

 ÚMVP 124. old. 
11

 ÚMVP 77. old. 
12

 ÚMVP 79. old. 
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diverzifikálásának legjelentősebb eszközévé válik. Az alapszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása, valamint a természeti és kulturális örökség megőrzése, illetve a 

falumegújítás továbbra is számottevő hányadot kap az erőforrásokból, ami az ilyen 

célkitűzések beruházási szükségletét, illetve a helyi önkormányzatok (a potenciális 

kedvezményezettek) jelenlegi pénzügyi helyzetét figyelembe véve indokolt.  

Az ÚMVP IV. tengelye a LEADER, amely a vidékfejlesztés intézkedéseit segíti 

elő, támogatja a hazai és nemzetközi térségek, települések közötti, valamint a vidéki 

szereplők közötti együttműködést, így elősegítve a LEADER Akciócsoportok által a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítását. 

Stratégia IV. tengelyének általános célkitűzése, amely egyúttal megfelel az „A helyi 

kapacitásfejlesztés foglalkoztatási és diverzifikációs célból” elnevezésű EU Stratégiai 

Iránymutatás célkitűzésének, mind a négy tengely esetében a LEADER megközelítés 

alkalmazása mellett valósul meg. A LEADER programon belül a legnagyobb hangsúlyt a 

III. tengely célkitűzései kapják, mindazonáltal külön erőfeszítést kell tenni a helyi 

akciócsoportoknak az I. és II. tengely célkitűzései felé való orientálására.
13

 

 

1.2.6. A mezőgazdaság versenyképességének javítása 

 

Az I. tengely az agrártermelés, a termelési szerkezet átalakítása, a minőségi 

szemlélet érvényesítése, a termékpályák működtetése érdekében tartalmazza a 

mezőgazdaság versenyképességének javítását elősegítő intézkedéseket. Az állattartás 

körülményeinek javítása, a kertészet modernizálása és a megújuló energiaforrások 

kiépítése valamint az erdészeti fejlesztések a legfontosabb feladata. A szakképzési és 

tájékoztatási tevékenységek igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös 

megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, 

valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása a cél. 

                                                           
13

 ÚMVP 82. old. 
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1.3. Vidékfejlesztési Program 
 

A Vidékfejlesztési Program az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásokból gazdálkodik. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti 

vidékfejlesztési program alapját a 2012-ben elfogadott Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

adja. A Vidékfejlesztési Program az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokból 

gazdálkodik. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési pro-

gram alapját a 2012-ben elfogadott Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 adja. Az EMVA 

prioritásait alapvetően az agrár- és az élelmiszer-gazdasági fejlesztések teszik ki, ehhez 

társul a kutatás-fejlesztés és innováció, az agrár-környezetgazdaság, az erőforrás-

hatékonyság, valamint a társadalmi befogadás előmozdítása. A vidékfejlesztési program 

alapvetően követi ezt a hatos tagozódást: a program fókuszál a mezőgazdasági üzemek 

életképességének és a termelés hatékonyságának javítása minden alágazatban, az 

élelmiszerlánc-szervezés, a mezőgazdasági és erdészeti ökoszisztémák helyreállítása, a 

gazdasági, a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben, a tudásátadás és az 

innováció előmozdítása az ágazatban. 

Az Európai Uniós agrár-vidékfejlesztés célja, hogy teljes mértékben integrálja a 

környezetvédelemmel és éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos korlátokat és 

lehetőségeket, valamint az előnyök széles körét kell, hogy biztosítsa a gazdálkodás, a 

vidéki területek és a szélesebb társadalom részére; továbbá hozzájárul a mezőgazdaság 

versenyképességéhez az innováció előmozdításával, szerkezetátalakítással, valamint 

azáltal, hogy a mezőgazdasági ágazatban lehetővé teszi az erőforrás-hatékonyság 

növelését; a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz azáltal, hogy 

biztosítja a környezet és a mezőgazdaság éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képességét, gondját viseli a vidéki területeknek és fenntartja a földterületek termelési 

kapacitását; a kiegyensúlyozott területfejlesztéshez a vidéki területeken EU-szerte azáltal, 

hogy ehhez helyi szinten kellő felhatalmazást és eszközöket biztosít, fejleszti a megfelelő 

kapacitásokat, valamint javítja a helyi feltételeket és a városi és vidéki területek közötti 

kapcsolatokat.
14

 

                                                           
14

 Miniszterelnökség 2016 a.) https://www.palyazat.gov.hu/vidkfejlesztsi-program-irnyt-hatsg 

https://www.palyazat.gov.hu/vidkfejlesztsi-program-irnyt-hatsg
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A Vidékfejlesztési Programban a mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-

feldolgozókat érintő beruházások keretében létesítményépítés, ingatlan vásárlás, gépek és 

berendezések beszerzési költsége, immateriális beruházások, infrastruktúra-fejlesztés, 

eszköz beszerzés számolható el. Nem számolható el működési költség, bérköltség, 

tenyészállat vásárlás és a növénytelepítések költsége. Előleg igénybe vehető. 

Az állattenyésztési és kertészeti beruházásokat, e két ágazatban a versenyképesség 

és az energiahatékonyság javulását továbbá a kisméretű terménytárolók és szárítók 

építését, korszerűsítését, energiahatékonyság javítását támogatja 537,9 millió € forrásból, 

ebből 232,3 millió € jut a kertészet fejlesztése műveletre. Ezen a műveleten belül 

támogatható tevékenységek az építéssel járó kertészeti technológia kialakítása, építéssel 

nem járó kertészeti eszköz beszerzése, ültetvénytelepítés és korszerűsítés, 

energiahatékonyság javítás 
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1. ábra A Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági termelést és élelmiszerfeldolgozást 

érintő intézkedései (forrás: Vidékfejlesztési Program Kézikönyv 4. oldal) 

 

Alapvető eljárási változások történtek a 2014-2020-as időszakban a 2007-2013-as 

időszakhoz képest a beruházás jellegű támogatások esetén. A támogatások megszerzésének 

és felhasználásának feltételeit nem jogcímrendeletek, hanem a www.palyazat.gov.hu 

honlapon megjelentetett pályázati felhívások határozzák meg. A támogatási kérelmet a 

részben elektronikus részben papír alapú benyújtás helyett kizárólag a felhívásban 

meghatározott elektronikus alkalmazással lehet és kell elkészíteni valamint benyújtani 

(ügyfélkapun vagy a www.palyazat.gov.hu honlapon keresztül). A támogatások 
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odaítélésére nem közigazgatási hatósági eljárás keretében kerül sor, hanem polgári jogi 

alapon támogatási okirat kibocsátásával vagy támogatási szerződés kötésével. Az előző 

időszakban maximum háromhavonta lehetett egy évben belül két időszakban kifizetési 

kérelmet benyújtani, ehelyett már kifizetési igényléseket (szakmai beszámolóval együtt) 

kell mérföldkövenként beadni. 

A támogatás kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha az intézkedés keretében 

tervezett tevékenységek megvalósultak, a hozzájuk kapcsolódó költségek ténylegesen és 

igazolhatóan felmerültek. Az adott művelet jellegétől függően vissza nem térítendő 

támogatási illetve kamattámogatási formák igényelhetők. A támogatói okiratban, 

támogatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében felmerült költségek 

finanszírozásához igénybe vehető támogatási előleg, időközi kifizetési igénylés 

mérföldkövek szerint illetve maga a záró kifizetési igénylés. Fontos megemlíteni, hogy a 

pályázatok elbírálása nem közigazgatási döntés, határozat formájában kerül sor, és ezáltal 

fellebbezés sem nyújtható be, és nem közigazgatási peres eljárás során történik a döntések 

felülvizsgálata. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony 

időtartama alatt elektronikus úton a kifizető ügynökség döntése ellen és az irányító hatóság 

döntése ellen az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címezve a 

kifogásolt döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogást lehet benyújtani a 

sérelmezett rendelkezés konkrét megjelölésével.  
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Az eljárás leegyszerűsítve és pontokba szedve az alábbiak szerint épül fel: 

Pozitív döntés 

esetén 
Negatív döntés esetén 

Támogatási 

szerződés 

megkötése 

Kifogás benyújtása vagy polgári peres bírósági 

út 

Támogatói okirat 

kibocsátása 
Elbírálás 

Mérföldkövek 

szerinti 

megvalósítás 
Hozott döntés megküldése 

Kifizetési kérelem 

benyújtása Negatív döntést 

eredményező 

elbírálást követően 

polgári peres 

bírósági út 

Pozitív döntést 

eredményező elbírálást 

követően 

szerződéskötés illetve 

okirat kibocsátás 

Adminisztratív és 

helyszíni ellenőrzés 

Kifizetés 

2. táblázat A VP leegyszerűsített eljárása (forrás: saját szerkesztés) 

 

Az irányító hatóság a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokéert 

felelős Helyettes Államtitkársága, melynek feladata a VP összeállítása, a felhívások 

közzététele, támogatói döntés meghozatala, döntés-előkészítő bizottság összehívása, pro-

gram szintű mutatószámok gyűjtése és értékelése. 

A kifizető ügynökség a Magyar Államkincstár (korábban MVH), melynek feladata 

a támogatási és kifizetési kérelmek ellenőrzése, a kifizetések könyvelése és nyilvántartása, 

illetve egyéb irányító hatóságot támogató funkciók ellátása. 

Az illetékes hatóság, illetve a szakmai támogató a Földművelésügyi Minisztérium, 

melynek feladata a kifizető ügynökség akkreditációja, szakmai közreműködés az 

intézkedések, felhívások kialakításában.
15

 

                                                           
15

Vidékfejlesztési Program Kézikönyv 2015 6. o. 
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A tartalmi ellenőrzéshez kapcsolódóan érdemes megemlíteni az állami 

projektértékelőket. Magyarország a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében mintegy 

12 000 Mrd forint európai uniós fejlesztési forrást használhat fel, amely gyors és hatékony 

felhasználása csak akkor garantálható, ha az értékelésben résztvevő állami alkalmazottak 

egységes keretrendszerben, a szaktárcák által támasztott szakmai szempontok szerint 

végzik munkájukat. 

A Kormány ezért újjászervezett értékelési rendszert dolgozott ki, amelyen keresztül 

próbálja meg elérni, hogy a 2014-2020 programozási időszakban a mikro, kis- és 

középvállalkozások, valamint önkormányzatok számára nyitva álló felhívásokra benyújtott 

támogatási kérelmek tartalmi értékelése kizárólagosan szakpolitikai szempontok alapján 

történjen, biztosítva a bármely külső, piaci szereplő érdekeitől való függetlenséget, a 

fokozott objektivitást és az átláthatóságot. 

A Miniszterelnökség szakértői névsorába regisztrált szakemberek közreműködői 

lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott támogatási kérelmek 

szakmai színvonalát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg 

indokoltságát kell értékelni.16 

                                                           
16

Miniszterelnökség 2016 b.): https://www.palyazat.gov.hu/llami-projektrtkelk 

https://www.palyazat.gov.hu/llami-projektrtkelk
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2. Az ÚMVP támogatások intézményi szereplői és az eljárás 
 

2.1. Intézményrendszer 
 

Az ÚMVP végrehajtása három szinten ment végbe. 

Az Igazoló Szervet a 885/2006/EK rendelet 5. cikkével összhangban a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter illetékes hatósági jogkörében eljárva 

nevezte ki egy közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. Az Igazoló Szerv – amely a 

KPMG Hungária Kft. – egy magyar korlátolt felelősségű társaság, amely a svájci KPMG 

International (Svájc) leányvállalataiból álló KPMG-hálózat önálló tagvállalata. Az Igazoló 

Szerv teljes mértékben független a Kifizető Ügynökségtől és az Illetékes Hatóságtól. 

Könyvvizsgáló cégként rendelkezik a 885/2006/EK rendelet 5. cikke által megkövetelt 

technikai szakértelemmel. Az Igazoló Szervvel kötött szerződés biztosítja, hogy a Kifizető 

Ügynökséggel kapcsolatos vizsgálatát – az informatikai rendszervizsgálatot is beleértve – 

és az éves jelentés, valamint a tanúsítvány kiállítását a nemzetközileg elfogadott 

könyvvizsgálati szabványoknak megfelelően, a Bizottság által megállapított 

iránymutatásokat figyelembe véve végezze el.  

A magyar kormány az ÚMVP irányító hatósági feladatait a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Miniszter hatáskörébe utalta. A miniszter a feladatnak a magyar törvények 

értelmében történő konkrét végrehajtását a minisztériumon belül a közösségi ügyekért 

felelős szakállamtitkárra bízta. Az szakállamtitkárt, aki az Irányító Hatóság feje, az Agrár-

vidékfejlesztési Főosztály (AVF) segítette az irányító hatóságként végzendő feladatok 

teljesítésében. Az AVF látta el egyébként a SAPARD, az AVOP és az EHA kapcsán 

elvégzendő irányító hatósági feladatokat, valamint az NVT programirányító egység 

feladatait is. 
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Az MVH mint kifizető ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az 

MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek. Az illetékes 

hatóság december 27-én megadta a kifizető ügynökség feltételes akkreditációját, amely 

alapján 2017. január 1-jétől kezdődően zavartalanul folyik tovább az agrár-vidékfejlesztési 

forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és kifizetési feladatok ellátása.17 

A Kincstár kifizető ügynökségi, továbbá mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási tevékenysége felett a szakmai irányítási jogokat a Miniszterelnökség és a 

Földművelésügyi Minisztérium megosztva gyakorolja: az előbbi az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében, míg az utóbbi az Európai 

Mezőgazdasági Garanciaalap és a nemzeti hatáskörbe tartozó intézkedések tekintetében. A 

Kincstár KAP kifizető ügynökségi tevékenységéhez kapcsolódó illetékes hatósági 

feladatokat 2016. október 21-től a Miniszterelnökség látja el. 

Ezzel egyidejűleg az MVH megyei kirendeltségei beolvadtak a megyei 

Kormányhivatalokba és Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályként működtek 

tovább. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításával a megyei 

kormányhivatalok lettek kijelölve az alábbi (korábban az MVH megyei kirendeltségek által 

ellátott) feladatok ellátására: 

- átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni 

ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, valamint 

- a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes 

szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott 

feladatok. 

A Kincstár alaptevékenysége keretében ellátja az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 

finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések kifizető ügynökségi feladatait, a 

Kormány által rendeletben kijelölt és az illetékes hatóság által e feladat végrehajtására 

akkreditált szervként. 

                                                           
17

MÁK 2017 c.): https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/januar-elsejetol-atalakul-az-mvh  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/januar-elsejetol-atalakul-az-mvh
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Ellátja továbbá a 2007-2013-as programozási időszak vonatkozásában az Európai 

Halászati Alapból folyósított támogatások végrehajtásával kapcsolatos, továbbá az egyes 

nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

A Kincstár célja a támogatásoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az arra 

jogosult ügyfelek részére határidőben történő kifizetése, az ügyféli jogok előmozdítása, a 

jogszabályi keretek között az ügyfelekkel való partneri viszony kialakítása. Tevékenységét 

jogszerűen, szabályozottan, hatékonyan, az illetékes felügyeleti szervek, valamint a 

társadalom elvárásainak megfelelően végzi. Mindezek megvalósítása érdekében biztosítja 

a szükséges infrastruktúrát és az erőforrásokat, munkatapasztalatát felhasználva 

közreműködik a vonatkozó jogszabályi környezet kialakításában, feladatellátása során a 

társszervekkel, valamint a szakértő szervezetekkel együttműködik, ezekkel is biztosítva a 

magyar vidék felzárkózásának uniós forrásokban rejlő lehetőségeit. 

Tevékenysége keretében ellátja a támogatási kérelmek értékelésével, a jogosultság 

ellenőrzéséhez és a kifizetésekhez kapcsolódó egyéb intézkedésekkel kapcsolatos 

feladatokat. Kérelmeket kezel, ehhez kapcsolódóan döntéseket hoz, illetve készít elő, 

kifizetéseket engedélyez és teljesít, adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket végez, és 

működteti az alaptevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartási rendszereket. 

Feladatai közé tartozik továbbá az információszolgáltatás, adattárolás, jelentéstétel, 

képzés, ügyfél-tájékoztatás. 

Feladatai hatékony végrehajtása, a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos 

adatrögzítés és feldolgozás támogatása érdekében Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 

Rendszert (IIER) működtet. 

A kérelmek benyújtását és a támogatásokhoz történő hozzájutást egyszerűsítendő 

2008. óta van lehetőség a kérelmek elektronikus úton történő beadására.
18

 

Az MVH jogutóddal való megszűnése remélhetőleg továbbiakban is elősegíti majd 

a 2016–ban megalakult új elnökség által kialakított szemléletváltást, amelynek célja a 

gazdabarát és ügyfélbarát hivatal kialakítása. Ennek célnak mielőbbi eléréséhez járult 

hozzá például az ügyfélszolgálatok átalakítása, a call-center átalakítása, partneri, és nem 

                                                           
18

MÁK 2017 b.): https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tevekenysege 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tevekenysege
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tevekenysege
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szankcióorientált hozzáállás az ellenőrzéseknél, nyitottság és közvetlen tájékozódás a 

gazdák problémáiról (gazdafórumokon való részvétel és szervezés). 

 

2.1.1. Az IIER 

 

Az IIER alapját az Európai Közösségek Tanácsának 1992. november 27-i 

3508/1992/EGK rendelete, illetve annak végrehajtási rendeleteként funkcionáló 

2419/2001/EK bizottsági rendelete adja, a közvetlen kifizetések tekintetében pedig a 

1782/2003/EK tanácsi rendeletnek van jelentősége. A rendszer kialakításának oka egyrészt 

a támogatások hatékonyságának növelése, az ellenőrzési rendszer működőképességének 

fejlesztése, másrészt az eddig minden egyes támogatási programra külön létrehozott 

ellenőrzési rendszer egységesítése, harmadrészt a nagyteljesítményű számítógépes 

adatbázis létrehozása volt. A rendszer kialakításának alapja valamennyi tagállamban egy 

számítógépes adatbázis, amely a következő nyilvántartásokból áll: a mezőgazdasági 

parcellák alfanumerikus azonosítási rendszere (a Mezőgazdasági Parcellaazonosító 

Rendszer – MePAR) gazdálkodók regisztrációja, állatok nyilvántartása. Az IIER egyik 

legfontosabb célja a közvetlen támogatások kifizetése során kiszűrni a jogosulatlan, illetve 

kettős igényléseket, de a rendelet szerint a rendszer kiterjeszthető más közösségi 

programokra, nemzeti támogatásokra is.
19

  

Az IIER szolgál az EMVA társfinanszírozású programok és műveletek – kivéve a 

technikai segítségnyújtás műveleteit – eseményeinek, intézkedéseinek és 

dokumentumainak rögzítésére és nyilvántartására. Azok az adminisztratív és érdemi 

cselekmények, amelyek az IIER-ben nem azonosíthatók (nem kerültek rögzítésre) nem 

tekinthetők végrehajtottnak, adataik nem tekinthetők autentikusnak, ezért megjegyzések 

nélkül az EMVA társfinanszírozású programokhoz kapcsolódó jelentésekben nem 

szerepeltethetők. 

A rendszer az ügyintézők tevékenységét segítő, egyes hivatali lépések megtételét 

megkönnyítő és meggyorsító elemeket is tartalmaz (pl. formalevelek, ügyfél-, projekt, irat, 

kérelemkezelést segítő adatbázisok, stb.). Az IIER általános moduljában folyó ügyintézést 
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egészítik ki a jogcímenként kialakított segéd Excel-ek, amelyekben végzett ellenőrzések 

eredménye visszacsatolásra kerül az IIER-be. 

Az IIER használatával összefüggő egyéb feladatokat az IIER-re vonatkozó elnöki 

rendelkezések, specifikus és általános felhasználói kézikönyvek és segédletek 

tartalmazzák, amelyek elkészítése, az érdekeltekkel való előzetes egyeztetése, majd 

kiadása a Fejlesztési Főosztály és az Informatikai Főosztály közös felelőssége és feladata. 

A segédleteket a rendszerhez való hiánytalan illeszkedés érdekében – a jogcímkezelő 

részleggel egyeztetve – a Fejlesztési Főosztály állítja össze, majd a kész szabályozókat a 

jogcímkezelő részleg küldi meg a kirendeltségek részére. 

Feladata, hogy a lehető legkisebb ráfordítással és a modern információtechnika 

segítségével minél több támogatási intézkedést kezeljen, a kérelmezési eljárást tegye 

hatékonnyá és egyszerűvé, segítse a különböző támogatási feltételek betartásának 

megbízható ellenőrzését, és segítse a tényleges támogatási jogosultság megállapítását a 

jogosulatlan kifizetések kizárása érdekében.
20

 

 

2.2. Az eljárást érintő hazai jogi szabályozási háttér 
 

A közigazgatási eljárás a közigazgatási szervek, hatósági jogalkalmazói aktusaink 

kibocsátási rendjét foglalja magába. 

A közigazgatási eljárási jog pedig azokat jogi normákat tartalmazza, amelyek a 

közigazgatási szervek hatósági eljárási cselekményeit szabályozzák.
21

 

Ezeknek az eljárási cselekményeknek a szabályozására alkotta meg az 

Országgyűlés a 2004. évi CXL. törvényt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól (továbbiakban:Ket.). A törvény célja a közigazgatás szolgáltató 

funkciójának megerősítése, az Európai Unió közigazgatással kapcsolatos rendelkezéseivel 

összehangolt szabályozás megteremtése, az ügyféli jogok érvényre juttatása, az átlátható 

jogi szabályozás megteremtése, az általános eljárási szabályok elsődlegességének, valamint 

az anyagi jogi normák érvényesülésének biztosítása. 
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Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az 

Európai Halászati Alapból, továbbá a tagállami hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások nemzeti végrehajtásával összefüggő 

alapelveket, egységes intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa 

megalkotta a 2007. évi XVII. törvényt a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről. A 

törvény a közösségi és a nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatások igénybevételének és a közös agrárpolitika egyéb 

intézkedéseiben való részvételének rendjét, az ügyfél, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv jogait és kötelezettségeit egységesen szabályozza. 

A 2007. évi XVII. törvény speciális eljárási szabályokat fogalmaz meg, amelyek a 

Ket-re mint másodlagos jogforrásra támaszkodik. Ezekben az ügyekben az eljárási törvény 

rendelkezései csak speciális norma hiányában érvényesülhetnek.
22

 Tehát a Ket. 

rendelkezéseit a Kincstár eljárásaiban csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára 

vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg. 

Az EMVA keretében támogatható tevékenységek körét, a támogatási feltételeket, 

valamint a több jogcímre vonatkozó részletes eljárási szabályokat (amelyeket a fenti 

törvény általánosan szabályoz) megfogalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, mint 

végrehajtási rendelet fogalmazza meg. 

Az egyes jogcímekre vonatkozó eljárási szabályokat, melyeket a törvény illetve az 

általános végrehajtási rendelet nem szabályoz, az adott jogcímre vonatkozó jogcím 

specifikus rendelet tartalmazza. Jelen esetben ez az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 25/2008. (III.7.) FVM rendelet. 

Minden jogcím esetében az MVH közzé tette a támogatási, illetve kifizetési 

kérelem benyújtására nyitva álló időszakot megelőzően az ügyfeleket segítő, támogatás és 

kifizetések igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó közleményeit. 

Tartalmazta a támogatásban való részvétel, illetve a kifizetési igénylésének feltételeit, a 
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támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának módját, a kérelmek formanyomtatványait, 

egyéb információkat a támogatási kérelmek vagy kifizetési kérelmek elbírálásával 

kapcsolatos információkat, a csatolandó dokumentumokat, mellékleteket és a kapcsolódó 

jogszabályokat. 

Az MVH az Elnöki utasításokkal, körlevelekkel, Igazgatói iránymutatásokkal 

aktualizálta az egyes eljárások rendjét. Az iránymutatások kiegészülhettek technikai 

lépéseket is tartalmazó segédletekkel, amelyek az ÚMVP beruházási jogcímeiért felelős 

igazgatóság által készített általános végrehajtási kézikönyv függelékei formájában voltak 

hozzáférhetők.  



34 

 

3. Eljárásjogi kérdések konkrét támogatási kérelem alapján 

 

3.1. A kertészet korszerűsítése jogcím bemutatása 
 

A kertészetek az agrárgazdaság legsokoldalúbb főágazata. Szerepe van az emberi 

környezet alakításában. Kiemelkedően munkaigényes ágazatként kiemelkedő szerepe van a 

vidéki lakosság foglalkoztatásában és jövedelmi színvonalában, ezért az ÚMVP a 

kertészetek fejlesztését is prioritásként kezeli. 

A támogatás célja a kertészetben a termelő tevékenység folytatásához és a 

megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű 

technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.
23

 Erre 

szükség van, hiszen a kertészeti ágazatnak jellemzően nagy a bruttó termelési értéke, de a 

beruházási igénye is. 

Az 2007-2013-as időszakban a támogatási kérelmek támogatási kérelem beadására 

három benyújtási időszak állt az ügyfelek részére. Az első 2008. 04. 01-2008. 05. 30. 

között a második 2009. 12.01-2010. 01. 15. között. Ebben a két esetben a támogatás 

feltételeinek részletes szabályait a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet fogalmazta meg. A 

harmadik időszakban 2012. 01. 01-2012. 01. 31. között a 103/2011. (IX. 8.) VM rendelet 

volt a támogatás részletes feltételeinek alapja.  

3.2. A támogatási kérelem benyújtása előtt 

 
A támogatási kérelem benyújtására álló időszak előtt, de legalább 10 nappal a 

beadási idő első napja előtt az MVH közleményben jelentette meg a támogatási kérelem 

részletes feltételeit. Ez alapján, és a jogcímspecifikus rendelet alapján érdemes egy 

előzetes minősítést végezni, hogy a lehető leghamarabb felismerjük, hogy egyáltalán 

támogatásra jogosult-e az ügyfél. 
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Az előzetes minősítés szempontjai támogatási kérelmenként változnak. A 

táblázatban bármelyik kérdésre adott nem válasz azt jelenti, hogy a projekt nem vehet részt 

a támogatási kiíráson.  

Kritérium megnevezése Követelmény Az információ forrása Igen / Nem 

alanyi feltételek 

Jogi forma 

Mezőgazdasági termelő, 

zöldség-gyümölcs termelői 

csoport, termelő szervezet, 

kertészeti és burgonya termelői 

csoport 

őstermelői igazolvány, cégkivonat, 

vállalkozói igazolvány, termelői csoport 

vagy szakmai szervezeti tagsági igazolás 
 

Üzem méret 4 EUME (induló vállalkozás 

esetén vállalja) ügyfél nyilatkozata  

Adminisztrációs feltételek 

Nem állhat csőd, felszámolási, 

végelszámolási, 

adósságrendezési eljárás és 

végrehajtási eljárás alatt 

ügyfél nyilatkozata, friss cégkivonat  

Regisztráció Regisztrált ügyfél Regisztrációs igazolás, nyilatkozat  

Ügyfél tevékenysége 

Nem állhat kizárás alatt, 

megfelelő tevékenységgel kell 

rendelkeznie (TEÁOR 01.1 - 

01.3, 01.5) 

ügyfél nyilatkozata, cégkivonat  

a projektre vonatkozó adatok 

Projekt kapcsolódása TEÁOR 01.1-01.3, 01.5 cégkivonat, őstermelői, vállalkozói, 

ügyfél nyilatkozat  

Beruházás helye 
Magyarország, az ingatlan per és 

igénymentes, az üzemeltetési idő 

(5 év) vállalni tudja 

tulajdoni lap, bérleti szerződés, 

hozzájáruló nyilatkozat  

Projekt tervezett tevékenysége, 

célterületek 

Építéssel járó (felújítás, építés, 

körszerűsítés, energetika) és 

építéssel nem járó (gépek) 

Válallkozói igazolvány, őstermelői, 

ügyfél nyilakozat  

Projekt megkezdettsége Építés és korszerűsítés, felújítás 

a befogadásig nem kezdhető meg ügyfél nyilatkozat  

egyéb 

Folyamatban lévő 

támogatások Egy benyújtási időszakon belül nem nyújtható be több támogatási kérelem 

3. táblázat Az előzetes minősítés szempontjai (forrás: saját szerkesztés Dr. Kolaj László 

gyakorlati előadás-vázata alapján) 

Az alanyi feltételek közé tartozik, hogy az ügyfél milyen jogi formában működik, 

mekkora az üzem mérete, biztosítottak-e az adminisztrációs feltételek. A támogatás 

feltétele volt, hogy a támogatást igénylő legalább 4 EUME üzemmérettel rendelkező, 
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TEÁOR08 szerint nem évelő növény, növényi szaporítóanyag illetve vegyes gazdálkodás 

tevékenységgel foglalkozó mezőgazdasági termelő, kertészeti vagy burgonya ágazatban 

tevékenykedő
24

 termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, 

ezek leányvállalata legyen. Az EUME az unió minden tagállamában alkalmazott 

mértékegység volt, a gyakorlatban 1 EUME 1200€-nak megfelelő árbevételt jelentett. Az 

EUME meghatározásához ismerni kellett a termesztett növények standard fedezeti 

hozzájárulás (SFH) értékét, amely egy Ft-ban meghatározott összeg, és az elmúlt 3 év 

átlagában határozza meg az adott növény értékét. Az SFH értékek alapján megállapított 

forintösszeget a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes hivatalos 

középárfolyamon kellett átszámítani eurora. A pontos EUME meghatározásához érdemes 

volt használni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara EUME kalkulátorát, de a jogcímrendelet 

is tartalmaz SFH táblázatot. A régi SFH rendszert felváltotta az új STÉ számítási metódus, 

ami ma már EURO értékben fejezi ki a gazdaság méretét. Induló vállalkozásnál az 

üzemmértre vonatkozó feltételt a beruházás befejezését követő első naptári évben kellett 

teljesíteni.
25

 

Az adminisztrációs feltételek teljesítése az adott támogatási kérelmet vizsgálva azt 

jelenti, hogy az ügyfél nem áll-e csőd, felszámolási, végelszámolási, adósságkezelési vagy 

végrehajtási eljárás alatt, illetve, hogy nem áll e a SAPARD Program és az AVOP, 

valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtandó támogatásból való kizárás 

hatálya alatt. 

A támogatásban való részvétel kiemelkedően fontos feltétele volt, hogy az ügyfél 

legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 

Regisztrációs kérelmét benyújthatta a támogatási kérelemmel egy időben, az MVH 

honlapján közzé tett hatályos regisztrációs formanyomtatványon. A jelenlegi 

Vidékfejlesztési Programban a kizárólag elektronikus benyújtás miatt az ügyfél-

regisztráció hiánya miatt történő érdemi vizsgálat nélküli elutasítás kizárt. 

A projektre vonatkozó adatokkal kapcsolatos kritériumok között meg kell vizsgálni, 

hogy a projekt mennyire kapcsolódik a támogatási kérelem célterületeihez. Jelen esetben 

megint csak az ügyfél tevékenységét szükséges ellenőrizni cégkivonat, őstermelői 

                                                           
24

 TEÁOR 
25

 30/2008. (III.31.) számú MVH közlemény 



37 

 

igazolvány vagy vállalkozói igazolvány alapján. Szintén a projektre vonatkozóan meg kell 

vizsgálni, hogy a tervezett beruházás helye megfelel e a támogatási kiírásban szereplő 

kritériumoknak. A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó közlemény szerint a 

beruházás és üzemeltetés kizárólag Magyarországon belül valósulhat meg, és az 

ingatlannak per- és igénymentesnek kellett lennie, ez tulajdoni lappal, hozzájáruló 

nyilatkozattal, bérleti szerződéssel igazolható. 

A támogatási rendelet ismerteti a projekt megkezdettségére vonatkozó szabályokat, 

mely szerint az építés, korszerűsítés és felújítás nem kezdhető meg a támogatási kérelem 

befogadásáig. A projekt tervezett célterületeire vonatkozó követelmények ebben az esetben 

két részre osztható. Az egyik az építéssel járó tevékenységek, építés felújítás korszerűsítés, 

a másik az építéssel nem járó tevékenységek, gépek beszerzése. 

A folyamatban lévő támogatással kapcsolatosan a feltétel az, hogy egy benyújtási 

időszakon belül nem nyújthat be az ügyfél több támogatási kérelmet, több célterületre  

támogatást igényelni egy kérelemben is van lehetőség. 

Az előzetes minősítés szempontjai tulajdonképpen megegyeznek a támogatási 

kérelem elbírálásának alapjogosultsági vizsgának egyes szempontjaival. Ezeknek a 

követelményeknek a nem teljesítése esetén az MVH érdemi vizsgálat nélküli elutasító 

határozatával elutasította a támogatási kérelmet. 

 

3.3. Támogatási kérelem benyújtásának feltételei és beérkezése 

 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez benyújtott kérelmeket 

főszabály szerint postai úton kell benyújtani, de erről jogszabály vagy támogatási kiírást 

érintő közlemény másként is rendelkezhet, például regisztrációs szám megállapítása, 

valamint a regisztrációs adatok módosítása iránti kérelem személyesen is beadható. A 

kertészet korszerűsítésére irányuló támogatási kérelmet az MVH által a támogatási 

feltételeket részletező közlemény mellékleteként közzétett formanyomtatványokon, a 

kérelmező által aláírással hitelesítve postai úton kell benyújtani az MVH lakóhely/székhely 

szerint illetékes regionális kirendeltségére a benyújtásra nyitva álló határidőben. 
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Az ügyfél fogalmát általánosságban a Ket. határozza meg. MVH eljárásaiban az 

ügyfél az a természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, akinek vagy amelynek a jogát, vagy jogos érdekét az ügy érinti, és akit vagy 

amelyet ellenőrzés alá vontak, illetve akire vagy amelyre az MVH nyilvántartása adatot 

tartalmaz. 

Az MVH kérelemre induló eljárást csak az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

regisztrált, regisztrációs számmal rendelkező ügyfél kezdeményezhet. Az intézkedésben 

való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

nyilvántartásba vetesse magát az ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 

A beérkezett támogatási kérelem kezelésével kapcsolatos teendőket és az Integrált 

Igazgatási és Ellenőrző Rendszerben (IIER) végrehajtandó lépéseket részletező eljárásokat 

az adott jogcímet kezelő igazgatóság, jelen esetben a Vidékfejlesztési Támogatások 

Igazgatósága által létrehozott végrehajtási kézikönyv és az ehhez kapcsolódó segédletek 

aktuális verziói tartalmazzák. 

Minden egyes postán beérkezett dokumentumot a postabontást és az azonosítást 

követően érkeztetni kell, majd az IIER-ben iktatásra kerül az Adminisztrációs Osztály által 

kidolgozott, hatályban lévő Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően.
26

 

A formanyomtatványon történő kérelem-benyújtás esetén az iktatást követően a 

kérelem (főlap és mellékleteként iktatott betétlapok) adatait az IIER-ben rögzíteni kell, 

majd minden további csatolt dokumentummal együtt szkennelni kell. Az IIER-ben ezeknek 

a szkennelt dokumentumoknak a későbbiek folyamán, a fellebbezések felterjesztésénél, 

vagy központi felülvizsgálatoknál van jelentős szerepe, illetve akkor, ha a kérelem 

megvalósítási helye szerinti illetékes megye részére helyszíni szemle vagy ellenőrzés 

elvégzéséhez az IIER-ben át kell adni. A kérelmek nagy száma miatt, ezeknek a 

dokumentumoknak a fizikai mozgatása lassítaná és terhelné az eljárás folyamatát. Az 

iktatás, szkennelés és rögzítés részleteit (irattípusok, rögzítői felület elérési útvonala az 

IIER-ben) is külön segédletek szabályozzák. 
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3.4. A támogatási kérelem alapjogosultsági vizsgálata 

 

Az alapadatok rögzítése után következik ezeknek a felülvizsgálata és a kérelem 

áttöltése ügyintézői felületre. Ezt már az A1 ügyintéző végzi. Itt fontos megjegyezni, hogy 

a kérelem elbírálás során az A1 és az A2 ügyintéző egy ügyben nem lehet ugyanaz a 

személy.  

A kérelem érdemi vizsgálatát megelőzően alapjogosultsági vizsgálatot kell végezni 

annak megállapítására, hogy a kérelmet alaki hiányosságai vagy egyéb eljárási hiba miatt 

kell-e elutasítani. Ez a vizsgálat a következő ellenőrzéseket jelenti: 

A kérelmet az adott időszakban nyújtotta be, postai úton, a meghatározott 

formanyomtatványokon, jelen támogatási kérelmet legkorábban 2008. április 1-jén, 

legkésőbb 2008. május 15-én lehetett postára adni. A benyújtás napját a borítékon szereplő 

postai bélyegző tartalmazza, további tartalmi kellék a kérelmező hiteles aláírása.A 

kérelmező rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, és a fizetési számlaszámát is 

bejelentette, tehát támogatást igénylőként szerepel a nyilvántartásban. 

A támogatást igénylő ügyfél nem áll-e csőd, felszámolási, végelszámolási vagy 

adósságrendezési eljárás alatt 

A fenti okok bármelyikének fennállásának esetén a kérelmet, a beérkezését követő 

30 napon belül érdemi vizsgálat nélkül végzéssel el kell utasítani. 

 

3.5. A támogatási kérelem adminisztratív ellenőrzése, hiánypótlás 

 

A Ket. általános ügyintézési határidőként harminc napot állapít meg, amely 

határidőtől rövidebbet bármely jogszabály, hosszabbat viszont csak törvény állapíthat meg. 

Az MVH eljárási törvény a kérelmek elbírálására három hónapos ügyintézési határidőt 

állapít meg, ezt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb az adott eljárásra irányadó 

időtartalommal meghosszabbíthatja. 

Az előbbiekben nem említett ellenőrizendő körülményeket az ügyintézőnek 

tételesen kell vizsgálnia a benyújtott dokumentumok lapján. Ehhez az MVH által részére 
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hozzáférhetővé tett adatbázisokat, internetes szolgáltatásokat, valamint a nyilvános és 

ingyenes internetes honlapokon lévő információkat lehet illetve szükséges felhasználni, a 

segédletben rögzített módon.  

Az adminisztratív ellenőrzés során az alapjogosultsági ellenőrzésen megfelelt 

kérelmek teljes körű adminisztratív ellenőrzésre kerülnek az A1 és A2 ügyintéző által. A 

tevékenység keretében A1 ügyintéző végzi a támogatási kérelem formai és tartalmi 

ellenőrzését, azaz ellenőrzi a döntéshez szükséges adtok meglétét, azok formai 

megfelelőségét, továbbá azt, hogy kérelem megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A1 

megválaszolj a támogatási kérelemre vonatkozóan a főlap és betétlapok ellenőrzési lista 

kérdéseit a kapcsolódó segédletek alapján. Az IIER az Építési Normagyűjtemény 

segítségével az építési tételeket, az adott jogcímre vonatkozóan lezárt mezőgazdasági 

Gépkatalógus adataival a gépeket, berendezéseket és technológiai eszközöket ellenőrzi.  

Az ügyfél által benyújtott kérelemben, pályázatban feltüntetett adatok olyan 

egyértelmű hiányossága vagy hibája, amely a kérelem, vagy a pályázat más adataiból vagy 

más, a végrehajtási feladatokat ellátó szervezet által közvetlenül elérhető pótolható vagy 

javítható, nyilvánvaló hibának minősül, kivéve, a kérelem, vagy a pályázat hitelességét 

befolyásoló hiányosság (aláírás, bélyegző lenyomat stb.).
27

 Ezeknek a hibáknak a javítását 

dokumentálni kell. 

Amennyiben a hibát nem tudja nyilvánvaló hibaként javítani, hiánypótlásra vagy 

nyilatkozattételre felszólító végzést kell összeállítani és kiküldeni, amennyiben ezt 

jogszabály lehetővé teszi. 

Ha az intézkedésre vonatkozó jogszabály nem zárja ki, és a kérelem az ügyfél 

közreműködése nélkül nyilvánvaló hibaként nem javítható ki, az ügyfelet az ügyintézési 

határidőn belül – megfelelő határidő tűzésével – hiánypótlásra kell felszólítani.
28

 Az 

eljárási törvény azt is meghatározza, hogy ugyanarra a tárgyra ismételt hiánypótlási 

felhívás nem bocsátható ki. Az adott jogcímet szabályozó rendeletben és az általános 

szabályokat tartalmazó rendeletben sem volt meghatározva ebben az időállapotban olyan 

rendelkezés, amely korlátozná a hiánypótlás kiírását. A végrehajtási rendelet későbbi 

módosításaiban és a később megjelent jogcímek rendeleteiben viszont már voltak olyan 
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 MVH eljárási tv. 9§ m) pontja 
28

 MVH eljárási tv. 41§ (1) (hatály: 2007.X.27-2008.XII.32) 
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részlet szabályok, amelyek leírták a hiánypótlásra vonatkozó korlátozásokat, például 

kizárólag pontozást érintő dokumentumok nem voltak hiánypótoltathatók. A hiánypótlással 

kapcsolatban az adott év végrehajtási kézikönyve és a hozzá kapcsolódó segédletek voltak 

irányadóak például a hiánypótlási határidő tekintetében, vagy esetleg segítséget nyújtott a 

hiánypótlásra felszólító végzés megfogalmazásában. A hiánypótlási határidőt a végzés 

kézhezvételétől kell számolni. 

A válaszként beérkező hiánypótlást az érkeztetés, iktatás erre vonatkozó általánosan 

alkalmazandó eljárásrendjének megfelelően kell kezelni, majd a hiánypótlás feldolgozása 

során az adminisztratív ellenőrzést újra el kell végezni. 

 

3.6. A támogatási kérelem elutasítása 

 

Amennyiben a kérelemben nem teljesülnek a támogatási kiírás feltételei és azokat a 

hiánypótlás után sem lehet megállapítani, a kérelem elutasításra kerül. Az elutasítás 

adminisztratív előkészítő műveleteit az A1 ügyintéző végzi el az elutasítás előtt álló 

kérelmeken. Az összeállított elutasító határozatformát A1 ügyintéző véglegesíti. Ekkor a 

döntésben meghatározza az elutasítás okát és azt megfelelő indoklással támasztja alá. A 

határozat indoklásában minden olyan tényezőt és körülményt fel kell sorolni, amely az 

adott támogatási kérelem esetében elutasításra okot ad.  

A kertészet korszerűsítése jogcím esetén ügyfélre vonatkozó elutasító okok, 

tevékenységre vonatkozó elutasító okok, és telephelyre vonatkozó elutasító okok lehetnek. 
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25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 4.§ (2)  Az ügyfél mezőgazdasági üzemének mérete nem 

haladja meg a 4 EUME-t. 

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6.§ (2) bekezdés a) pont Az ügyfél őstermelő és a benyújtott őstermelői 

igazolvány nem megfelelő. 

Gombatermesztő ház átalakítás, rekonstrukció,  

Polcos rendszerű gombaházak technológiai felújítása 

(10210) 

Az adott tevékenységkódhoz rendelt tevékenység 

nem rekonstrukció, nem polcos rendszerű 

gombatermesztő létesítmény megvalósítására irányul 

és nem felel meg a 25/2008(III.7) FVM rendelet 1. 

melléklet táblázatokat követő 1 pontjának. 

Új, gombakomposzt előállítására alkalmas 

komposztüzem létesítése (10310) 
Az adott kódhoz tartozó tevékenység nem új 

gombakomposzt előállító üzem beruházására irányul 

és nem felel meg a 25/2008(III.7) FVM rendelet 1. 

melléklet táblázatokat követő 1 pontjának. 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23.§ (1) bekezdés e) 

pont 
Az ügyfél nem igazolta a megvalósítási hely per- és 

igénymentességét. 

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6.§(2) bekezdés d) pont Nem csatolta a műszaki leírást és dokumentációt  

4. táblázat Példa elutasító okokra kertészet korszerűsítése támogatási jogcím esetén 

(forrás: saját szerkesztés az Általános Végrehajtási Kézikönyv mellékletében szereplő 

segédlet alapján) 

 

Az elutasító határozat adminisztratív ellenőrzése után elutasítandó kérelmek vezetői 

felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálatot a vezetői jogosultsággal rendelkező végzi az 

elutasítás előtt álló kérelmeken. Amennyiben az elutasítás nem indokolt, akkor a kérelmet 

indoklással és a további kezelésre vonatkozó instrukciókkal ellátva visszautalja A1 

ügyintézőnek, azaz a kérelem nem kerül elutasításra. Amennyiben az elutasítás megfelelő, 

akkor a kérelem határozattal elutasításra kerül. Az elutasító határozatot az iktatás, illetve az 

első példány kipostázása után A1 ügyintéző a másodpéldányt az aktához csatolja.
29
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3.7. Előzetes helyszíni vizsgálat 

 

A felújítással és esetleg bontással érintett beruházások esetében előzetes helyszíni 

vizsgálat szükséges, amelynek keretében a meglévő létesítmények beazonosítása, állapotuk 

felmérése történik.
30

 Az, hogy az adott intézkedésben, jelen esetben a kertészet 

korszerűsítésére benyújtott támogatási kérelmek kapcsán milyen esetekben kell előzetes 

helyszíni szemlét végezni, az jogcímért felelős igazgatóság utasítása határozza meg. 

Az MVH eljárási törvény is rögzíti a hatósági ellenőrzési tevékenységének 

szerepét, hogy az elsődlegesen a jogszabályokban illetve az MVH eljárása során hozott 

döntésekben rögzített kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzését szolgálja. Ugyanez a 

Ket-ben is megtalálható (Ket. 88. §) 

Az MVH eljárási törvény meghatároz döntést megelőzően lefolytatandó 

ellenőrzést, illetve döntést követően lefolytatandó ellenőrzést. 

Az MVH intézkedéseivel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseket, szemléket, csak 

meghatározott szervek, illetve személyek folytathatnak le. A helyszíni ellenőrzést, szemlét 

folytató személy részére megbízólevelet kell kiállítani, amely tartalmazza a 

„Megbízólevél” megnevezést, az ellenőr nevét, beosztását, szolgálati igazolványának vagy 

személyazonosító igazolványának számát, az ellenőrizendő ügyfél nevét, a támogatási 

jogcím és időszak megnevezését, az ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazásra történő 

hivatkozást, a megbízólevél érvényességi idejét, a kiállítás keltét és a kiállításra jogosult 

aláírását bélyegzőlenyomatát. Az ellenőrzés, szemle, az ügyfél előzetes értesítésével és az 

ügyfél jelenlétében kerül sor. Az ügyfél értesítése történhet írásban, telefonon, elektronikus 

levélben vagy rövid szöveges üzenetben. A nem írásban történő értesítésről hivatalos 

feljegyzést kell készíteni, és azt az ügy aktájához kell csatolni. A helyszíni ellenőrzés vagy 

szemle kezdetén az ellenőrnek az ügyfelet tájékoztatnia kell az ellenőrzés vagy szemle 

céljáról, tárgyáról és a várható időtartamáról, az ellenőrzést vagy szemlét csak ezt követően 

lehet megkezdeni. 
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A helyszíni ellenőrzés során írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, az MVH 

ellenőrzései során tehát nincs lehetőség a Ket-ben szabályozott kizárólag kép- vagy kép- és 

hangfelvétel útján rögzített jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyvben minden az 

ellenőrök által a helyszínen talált és feltárt körülményt, az ügyfél javára szolgáló tényeket, 

valamint az ügyfél által felajánlott, de az ellenőrök által visszautasított bizonyítékokat is 

rögzíteni kell. Az ellenőrök a bizonylatokról (ez a kifizetési kérelmek ellenőrzésénél 

kiemelten fontos), és egyéb iratokról fényképfelvételt készíthetnek, ezeket a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolni szükséges. Az ellenőrzéssel kapcsolatos speciális szabály az MVH 

eljárási törvényben, hogy amennyiben az ellenőrük az ügyfél iratait rendezetlennek, 

hiányosnak, ezáltal az intézkedéssel összefüggésben a jogosultság megállapítására 

alkalmatlannak találják, az ügyfél lehetőséget kap az iratok pótlására, rendezésére. 

A Ket. szabályozásától eltérően az ügyfélnek a helyszíni ellenőrzést követően nem 

minden esetben kell postai úton másolatot küldeni a jegyzőkönyvről, amennyiben a 

jegyzőkönyv nem tartalmaz az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat, úgy elegendő az 

ügyfélnek a helyszínen átadott másolat is. Az ügyfél részére megküldött jegyzőkönyvre az 

ügyfél nyolc napon belül észrevételt tehet. Ez tulajdonképpen a Ket-ben szabályozott 

„bizonyítékok ismertetése az ügyféllel” jogintézmény. 

A kérelem érdemi vizsgálatát végző ügyintézőnek ellenőriznie kell, hogy az 

előzetes helyszíni szemle megállapításai a kérelem értékelését befolyásolják-e, valamint az 

ezeket tartalmazó jegyzőkönyv megfelelően iktatásra került-e. 

 

3.8. Az adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálata 

 

Az adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálatát az A2 ügyintéző végzi. Az értékelési 

tevékenység keretében A2 ügyintéző megválaszolja az értékeléshez kapcsolódó ügyintézői 

ellenőrző kérdéseket, az ügyintézői válaszként definiált pontozási szempontokra, 

amelyeket a közzétett jogcímrendelet is tartalmaz, megadja a megfelelő pontszámokat.
31

 

A támogatási kérelmet az MVH a jogcímrendeletben meghatározott feltételek 

szerint bírálja el, és a mellékletében meghatározott pontozási rendszer alapján végzett 
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értékelőssel, valamint az MVH eljárási törvény 32. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti 

rangsor állításával hoz döntést. 

Amennyiben az ügyfél a Vhr. 27. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak 

pénzügyi tervet köteles a kérelemhez mellékelni, az értékelés a pontozási rendszer alapján 

szerzett pontok arányosításával történik. 

Az értékelés tényleges megkezdését megelőzően az illetékes kirendeltség A2 

ügyintézőjének feladata, hogy az adminisztratív ellenőrzés keretében végzett munkát 

felülvizsgálja, azaz az IIER-ben és fizikálisan (papír alapon) újra végigellenőrizze a 

támogatási kérelmet az adminisztratív ellenőrzési lista alapján. Amennyiben az A2 

ügyinéző nem ért egyet az A1 ügyintéző döntésével, a kérelmet visszautalja az A1 

ügyintézőnek az adminisztratív ellenőrzés újbóli elvégzéséhez. Ilyen előfordulhat például 

akkor, ha az A1 adminisztratív ellenőrzés keretében egy ügyintézői kérdést rosszul 

válaszolt meg. Az adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálatának lezárásával az A2 ügyintéző 

jóváhagyja az A1 ügyintéző által elvégzett adminisztratív ellenőrzést. Abban az esetben, ha 

az A2 ügyintéző mindent rendben talál az A1 adminisztratív ellenőrzésével kapcsolatban, 

akkor összeállításra kerül a befogadó végzés.
32

 

 

3.9. Központi felülvizsgálat 

 

A kérelem az “A” ügyintézés lezárása után központi felülvizsgálatra kerül, ami a 

folyamatba épített ellenőrzés alapvető része. A tevékenység keretében a B ügyintéző 

ellenőrzi, hogy az A1 és A2 ügyintéző mindent megfelelően végzett-e el az adminisztratív 

ellenőrzési illetve értékelési tevékenység során. 

Amennyiben a B ügyintéző az adminisztratív ellenőrzést érintő kérdései 

valamelyikére nem választ ad, akkor a kérelmet indított állapotba helyezi át, vagy ha 

értékeléssel kapcsolatos nem megfelelő ellenőrzést talál, értékelésre vár állapotba mozgatja 

vissza. Ha a vizsgált kérelemmel a B ügyintéző mindent rendben talál, akkor a 

tevékenységét lezárja, és a kérelem igazgatói felülvizsgálatra kerül, amelyet az erre 
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jogosult jogcímért felelős osztály végzi jelen esetben a Vidékfejlesztési Támogatások 

Igazgatósága, igazgatói felhatalmazás alapján.
33

 

 

3.10. Döntés és jogorvoslat 

 

A Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által kezelt jogcímek esetén a 

vonatkozó jogcímrendeletek meghatároznak kötelezettségvállalási keretösszeget. A döntés 

folyamatát az igazgatói jogosultsággal rendelkező ügyintéző indítja el akkor, amikor 

mindegyik az adott időszakban beérkezett kérelem vagy döntésre vár, vagy elutasításra vár, 

vagy elutasított állapotban van. A tevékenység keretében az igazgató az Irányító Hatóság 

által a Forrás Allokációs Bizottság (FAB) javaslata alapján meghatározott támogatási keret 

és a kérelemre adott pontszámok alapján szétválasztja a forráshiány miatt elutasítandó és a 

támogatandó kérelmeket. A támogatott kérelmek esetén a jóváhagyó határozat összeállítása 

következik, míg a forráshiány miatt elutasítandó kérelmek esetén az elutasítás.
34

 

A helyt adó vagy részben helyt adó határozatot az A2 ügyintéző állítja össze az 

IIER-ben megadott sablon és a jogcímhez tartozó határozat generáló segédlet alapján, 

amely szintén a végrehajtási kézikönyv része. 

A határozatot az ügyintéző két példányban kinyomtatja, az első példány az ügyfél 

részére postázásra kerül. A Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága feladatkörébe 

tartozó ügyekben a kiadmányozás az MVH SZMSZ-ében és a VTI ügyrendjében 

szabályozott módon történt. 

Amennyiben az ügyfél a jogcím vonatkozásában rendelkezik támogatási 

kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, abban az esetben az 

ügyfél kifizetési kérelmet nyújthat be amelynek részletes feltételeit szintén MVH 

közlemény tartalmazza, és egy új eljárásnak minősül. 

Az MVH eljárási törvény a döntések (végzés, határozat) formáját és tartalmát 

tekintve speciális szabályokat nem állapít meg, ezekről a Ket. rendelkezik.  
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A jogorvoslatok és másodfokú döntések, bírósági felülvizsgálatok tekintetében 

szintén a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni, az MVH eljárási törvény a kertészet 

korszerűsítése jogcím első benyújtási időszakában hatályos MVH eljárási törvény a 

fellebbezésekre speciális szabályként a következőt állapította meg: fellebbezés 

benyújtásának nincs helye, amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv a döntését az Európai Bizottság döntése vagy határozata alapján hozta meg. 
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Összefoglalás 
 

 Szakdolgozatom bevezetésében a  mezőgazdaság versenyképességének javításához 

hozzájáruló EMVA által finanszírozott támogatás fontosságáról, valamint az ÚMVP 

keretében a kertészet korszerűsítére benyújtható a támogatási kérelemmel kapcsolatban 

alanyi és eljárásjogi kérdéseket. 

Miért van szükség az Európai Unió mezőgazdasági politikájára? 

 Az EU mezőgazdasági politikája több célt is szolgál. Segítni a termelőket, hogy 

megfelelő mennyiségű élelmiszerrel lássák el az európiai fogyasztókat, garantálja az 

élelmiszerbiztonságot, megóvja a termelőket a túlzott áringadozások és a piaci válságok 

hatásaitól, segíti a gazdaságok korszerűsítési beruházásait, támogatja vidéki közösségeket, 

munkahelyeket teremt és őriz meg az élelmiszeriparban, védi a környezetet és gondoskodik 

az állatok jólétéről. Az EU mezőgazdasági politikája jelentős változásokon ment keresztül 

az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy megfelelő választ adhasson a gazdálkodók 

előtt álló új kihívásokra és az európai közvélemény megváltozott hozzáállására. Nagyobb 

hangsúly került a környezetkímélőbb gazdálkodási módszerekre, az innovációra és a 

tudásmegosztásra, méltányosabb támogatási rendszerr kialakítására, a gazdák szerepének 

erősítésére az élelmiszer-ellátási láncban. 2050-re a világ élelmiszer-termelését meg kell 

kétszerezni a népesség növekedése, illetve a jólét terjedésével megugró húsfogyasztás 

miatt, ugyanakkor ezzel egy időben az éghajlatváltozás okozta problémákat (a 

biodiverzitás csökkentését, a talaj- és vízminőség romlását) is kezelni kell.
35

 

Hogyan finanszírozza az EU a tagállamok mezőgazdasággal kapcsolatos beruházás jellegű 

fejlesztéseit? 

Az 1962 januárjában létrehozott közös agrárpolitika (KAP) az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) köré szerveződött. Az alapot 1964-

ben két részlegre osztották, a Garanciarészlegre és az Orientációs Részlegre, amelyek 

eltérő szabályok szerint működtek. 
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A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet 2006-ban 

hagyták jóvá . „A természeti erőforrások megőrzése és kezelése” című 2. fejezet 

tartalmazta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési, környezetvédelmi, valamint halászati 

költségvetést. A KAP finanszírozásának felülvizsgálatára a 2007–2013 közötti időszakra 

szóló tervre vonatkozó előkészítő viták keretében került sor. Az 1290/2005/EK rendelet az 

EMOGA-t két külön alapra osztotta, nevezetesen az Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alapra (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA). Az 

EMGA finanszírozza – néhány esetben a tagállamokkal közösen – az egységes piac közös 

szervezésének kiadásait, a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott közvetlen támogatásokat, az 

Unió hozzájárulását a mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és pro-

móciós intézkedésekhez a belső piacon és a harmadik országokban, valamint az Unióra 

háruló különböző eseti kiadásokat, például az állat-egészségügyi intézkedéseket, illetve a 

genetikai állomány összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézkedéseket. Az 

1290/2005/EK rendeletet az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 

1698/2005/EK rendelet egészítette ki a KAP második pillérére jellemző pénzügyi és prog-

ramozási sajátosságok miatt. Az EMVA társfinanszírozza a mezőgazdasági és erdőgazdál-

kodási ágazat versenyképességének javítását, a mezőgazdasági-környezetvédelmi intézke-

déseket, a vidéki élet minőségének javítását, a vidéki gazdaság diverzifikációjának támoga-

tását és a helyi kapacitások létrehozását. 

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Parlament 2013. november 

19-én jóváhagyta az új többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet. A mezőgazdasági 

piacok szabályozása és a közvetlen kifizetések az összes tervezett kötelezettségvállalás 

28,9%-át teszik ki. Egyébiránt ennek 8,8%-át a vidékfejlesztési intézkedések teszik ki.  A 

mezőgazdaságra vonatkozó többéves pénzügyi keretet 2015-ben módosították, miután a 

tagállamok a KAP két pillére közötti átcsoportosítások mellett döntöttek. Az alábbi 

táblázat kimutatja a KAP végleges pénzügyi terheit, a közvetlen kifizetéseket és a KAP 

keretében finanszírozott vidékfejlesztés költségeit.
36
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Melyek az ÚMVP végrehajtásának technikai feltételei? 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyarország egyetlen akkreditált 

európai uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat, illetve egyéb, ebbe a körbe tartozó 

intézkedéseket kezelő kifizető ügynöksége volt jogutóddal való megszűnése előtt. Fő 

feladata az EU Közös Agrárpolitikájában (KAP) meghatározott forrásokból és a magyar 

költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek 

befogadása, elbírálása és a juttatások folyósítása a kedvezményezettek részére. Ezen 

feladatainak ellátását támogató informatikai ügyviteli rendszere az Integrált Igazgatási és 

Ellenőrzési Rendszer (IIER) amelynek üzemeltetése és továbbfejlesztése is az MVH 

nevesített feladata volt. Az IIER alkalmazása a KAP egyik fontos európai uniós előírása a 

kifizető ügynökség számára. A jelenleg működtetett IIER fejlesztése több mint 10 éve 

folyamatosan zajlik. Alapvető jellemzőit a fejlesztése megkezdésének idején irányadó - 

jelenleg már sok tekintetben korlátot jelentő - informatikai megoldások határozzák meg. 
37

 

Az IIER feladata, hogy a kérelmezési eljárást tegye hatékonnyá és egyszerűvé, 

segítse a különböző támogatási feltételek betartásénak megbízható ellenőrzését, segítse a 

tényleges támogatási jogosultság megállapítását a jogosulatlan kifizetések kizárása 

érdekében. 

Hogyan épül fel az ÚMVP inétzményi és jogi szabályozási háttere? 

Az ÚMVP 2007-es indulásakor a program végrehajtásának felelőse az ÚMVP 

Irányító Hatósága az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium volt, vezetője a VM közösségi 

ügyekért felelős szakállamtitkára. Az ÚMVP lebonyolításának szakmai feladataiban részt 

vett az FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály és a minisztérium Nemzetközi Főosztálya, 

az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal, vidéki kistérségben jelen lévő Helyi Vidékfejlesztési Irodák majd 

pedig a 2008-ban megalakult 96 LEADER Helyi Akciócsoport. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működését 2003. július 1-jén a 

SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg. Az 

MVH az EMVA források kifizető ügynöksége volt. Feladatai közé tartozott a támogatási 

                                                           
37

MÁK 2014: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-mvh-integralt-iranyitasi-es-ellenorzesi-

rendszerenek-kiterjesztese-iier2-es-felkeszitese-a-2014-20-as-kap-ciklus-kovetelmenyeinek-kiszolgalasara 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-mvh-integralt-iranyitasi-es-ellenorzesi-rendszerenek-kiterjesztese-iier2-es-felkeszitese-a-2014-20-as-kap-ciklus-kovetelmenyeinek-kiszolgalasara
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-mvh-integralt-iranyitasi-es-ellenorzesi-rendszerenek-kiterjesztese-iier2-es-felkeszitese-a-2014-20-as-kap-ciklus-kovetelmenyeinek-kiszolgalasara


51 

 

kérelmek befogadása, elbírálása, engedélyezése, a támogatások folyósítása, a szükséges 

adatok begyűjtése, feldolgozása és kezelése, valamint a területi és pénzügyi ellenőrzések 

előírt gyakoriságú elvégzése. 

Az MVH megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek 

módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt, 

és 2017. január 1-jétől általános jogutódja a Magyar Államkincstár. 

A támogatási és kifizetési kérelmek elbírálásának eljárásait szabályozó jogszabályi 

alap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi 

CXL. Törvény. Az ettől eltérő speciális rendelkezéseket tartalmazza a mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény. A kérelem benyújtását 

és elbírálását végrehajtását részletesen szabályozza az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, az egyes jogcímekre 

megalkotott jogcímspecifikus rendeletek, közlemények. 

Melyek az ÚMVP kertészet korszerűsítésére első benyújtási időszakában benyújtott 

támogatási kérelem elbírálásának eljárási szakaszai? 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeit a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet szabályozta. 

A beérkezett támogatási kérelmek elbírálásának folyamata technikailag egy részletesen 

kidologzott végrehajtási kézikönyv alapján történik, amely részletesen felsorolja, hogy 

mely közösségi és hazai jogforrásokat figyelembe véve készült el. Kitér arra is, hogy  a 

jogszabályok alkalmazása során ügyelni kell arra, hogy az új eljárásokban a rendeleteknek 

mindig a legfrissebb, hatásoly változatát kell figyelembe venni, a korábban indult eljárások 

során viszont gyakran nem a hatályos, hanem az eljárás indulásakor, vagy az eljárás egy 

korábbi szakaszának ideje alatt hatályos jogszabályt kell alkalmazni.  

A kérelem benyújtása után az iratkezelési feladatok, majd az adatok rögzítése 

következik. Az alapjogosultsági vizsgálat során kiderül, hogy a támogatási kérelem tovább 

jut e az érdemi vizsgálat szakaszába, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az 
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érdemi vizsgálat részletes adminisztratív vizsgálatot jelent, amelyet több adminisztratív 

ellenőrzési segédlet is támogat, ezek jogcímenként eltérőek. Az adminisztratív ellenőrzés 

része a hiánypótlás, valamint az előzetes helyszíni szemle elvégzése. Amennyiben az 

adminisztratív ellenőrzés során kiderül, hogy nem teljesülnek a támogatási kiírás feltételei 

és azokat hiánypótlást követően sem sikerül megállapítani, a kérelem elutasításra kerül.  

Az adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálatát és a tartalmi értékelést azaz a pontozást (ha a 

kérelemben minden megfelel) a kérelem befogadása zárja le, és a kérelem központi 

felülvizsgálatra kerül, majd ha a kérelem központi felülvizsgálata is sikeres, és az IH által 

pontszámok is meghatározásra kerültek összeállításra kerülhet az első fokú eljárást lezáró 

döntés. 

 

Az eljárás mely részeit szabályozza a közigazgatási hatósági eljárási törvénytől elétrő 

speciális rendelkezéseket megfogalmazó MVH eljárási törvény? 

Szakdolgozatomban a kertészet korszerűsítése jogcím első benyújtási időszakában 

beadott támogatási kérelem elbírálására vonatlkozó eljárási szabályait ismertetem. A 

támogatási kérelmet legkorábban 2008. április 1-jén és legkésőbb 2008. május 15-én 

lehetett benyújtani, így a Ket. és az MVH eljárási törvény akkori időállapotát kellett 

figyelembe vennem. A Ket-től eltérő rendelkezéseket a 2007. X. 27. és 2008. XII. 31. 

között hatályos állapotában, az eljárási szabályokra vonatkozóan az MVH eljárási törvény 

az alábbi pontokban állapított meg: iratbetekintés, iratkezelés, iratőrzés, nyomtatványok 

alkalmazása, kérelem benyújtás, kérelem befogadása, nyilvánvaló hibák, hiánypótlás, 

kérelem módosítás, ügyfél nyilatkozat és tanúvallomás, jogutódlás, folyamatba épített 

ellenőrzés, döntés, döntés módosítása és visszavonása, a végrehajtás, behajthatatlan 

tartozás törlése illetve az elévülés. 
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