
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatásokkal kapcsolatos jogszabályokat módosító, a Miniszterelnökség 

által kiadott alábbi rendeletek összefoglalója: 

 

Az 1/2014. (IX.15.) MvM  rendelet módosította többek között az alábbi, a III-IV. tengelyes 
jogcímeket érintő jogszabályokat: 

 
 
- A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 
30/2012. (III. 24.) VM rendeletet; 
-Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendeletet; 
-Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendeletet; 
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet; 
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendeletet; 
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendeletet; 
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet; 
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és 
harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendeletet; 
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. 
(III. 5.) VM rendeletet;  
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendeletet. 

A módosítás egyik legfontosabb, a LEADER HACS-okat közvetlenül is érintő eleme, hogy  
a LEADER HACS-ok az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. július 31-ig nyújthatják 
be. 

A rendelet letölthető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14126.pdf 

(a rendelet a dokumentum 16. oldalától olvasható) 

 
 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14126.pdf


A 8/2014. (XI.19.) MvM  rendelet módosította többek között az alábbi, az EMVA-t érintő 
jogszabályokat: 

 
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 
rendelet;   
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendeletet;  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet;    
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendeletet;  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendeletet;  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet;  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli 
és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-

től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendeletet;  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. 
(III. 5.) VM rendeletet; 
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató 

tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletet; 
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendeletet; 

 
A rendelet letölthető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14157.pdf 

(a rendelet a dokumentum 5. oldalától olvasható) 

A 12/2014. (XII.30.) MvM  rendelet módosította többek között az alábbi, az EMVA-t érintő 
jogszabályokat: 

  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 
rendelet; 
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet;  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14157.pdf


-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet;  
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli 
és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-

től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendeletet; 
-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató 

tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletet; 
-          A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendeletet; 

A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 
működtetéséért 2014. december 31-től kezdve közvetlenül az Irányító Hatóság (a 
Miniszterelnökség) felelős.  

A rendelet letölthető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14187.pdf 

(a rendelet a dokumentum 144. oldalától olvasható) 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14187.pdf

