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JANUÁRI HÍREK 

A Magyar Államkincstár kezeli az agrártámogatásokat januártól 

Akkreditált szervezetként a Magyar Államkincstár kezeli január 1-jétől a 

területalapú és a vidékfejlesztési támogatásokat, a kifizetésekben nem lesz 

fennakadás - tájékoztatta Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-

vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön az MTI-t. 

Az államtitkár felidézte: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

jelenlegi formájában megszűnik, tevékenységét részben a Magyar Államkincstár, 

részben a megyei kormányhivatalok veszik át január 1-jétől. 

Az MVH kifizető ügynökségként működött, ezt a feladatot a jövőben az államkincstárnak kell 

ellátnia. Ahhoz, hogy a közvetlen területalapú, valamint a vidékfejlesztési támogatások 

kifizethetőek legyenek, majd az Európai Bizottsággal elszámoljanak, a kincstárnak akkreditált 

szervezetté kellett válnia - mondta el Kis Miklós Zsolt. 

Az akkreditációs folyamat az elmúlt hónapokban lezajlott, megtörtént a kifizető ügynökségi 

akkreditációt megelőző vizsgálat, és a vizsgálati jelentés alapján az illetékes hatóság december 27-

én kiadta az államkincstár feltételes akkreditációját. Az államtitkár hangsúlyozta: a folyamat az 

Európai Bizottság tájékoztatása, a felmerülő kérdések, észrevételek megválaszolása mellett 

történt. A végleges akkreditációt a tervek szerint 2017. október 15-ig le tudják zárni - közölte a 

Miniszterelnökség államtitkára. 

 

Január elsejétől átalakult az MVH 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint 

egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos 

különválással megszűnik. 

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. 

A hivatal korábbi elérhetőségei változatlanok. A munkatársak telefonon, e-mailben, illetve 

személyesen az ügyfélszolgálaton továbbra is elérhetőek. 

A kérelmek beadásának elektronikus módja és útja változatlan az MÁK-MVH oldalon keresztül. 

 

 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes


 

               
 

Közbeszerzési ellenőrzést érintő változások 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-én hatályba lép a 

2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és a közbeszerzések 

központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 

(X.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és a 320/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet módosításának fő célja az uniós és hazai források 

felhasználása hatékonyságának növelése és egyben a megfelelő közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának biztosítása. 

A módosítások nyomán ajánlatkérő számára megnyílik a lehetőség, hogy akár a közbeszerzési 

eljárás megindításával, ill. lezárásával egyidejűleg, akár a közbeszerzési eljárás megkezdését, ill. 

lezárását megelőzően kezdeményezze az ellenőrzést. 

A szabályozás megváltozása biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárást az ellenőrző szervezet annak 

folyamatában ellenőrzi, oly módon, hogy minden eljárási cselekménynél (dokumentum 

keletkezésénél) az ajánlatkérő kötelezettsége haladéktalanul megküldeni a keletkezett 

dokumentumokat az illetékes ellenőrző szervnek. 

Az egyes Korm. rendeletek módosításáról részletesen a 478/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 

rendelkezik, így kérjük, hogy a 2017. január 1. napjától ezen módosítások figyelembevételével 

járjanak el. 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/kzbeszerzsi-ellenrzst-rint-vltozsok 

 

 

Tájékoztatás! 

 

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent 

pályázati felhívások által Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt 

tevékenységek jogutódlása tárgyában. 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 

értelmében 2017. január 1. napjától az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a 

továbbiakban: MVH) kifizető ügynökségi, közbenső szervezeti, valamint mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szervként ellátott tevékenységét a Magyar Államkincstár látja el. 

Figyelemmel a fenti kormányhatározatra, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1.§- ában foglaltakra, valamennyi, a Vidékfejlesztési Program 

keretében megjelent felhívás, valamint azok mellékletei által MVH feladat- és hatáskörébe utalt 

tevékenységek jogosultja és kötelezettje 2017. január 1. napjától főszabályként a Magyar 

Államkincstár. Kifizető ügynökség alatt ezen időponttól a Magyar Államkincstárt kell érteni. 

https://www.palyazat.gov.hu/kzbeszerzsi-ellenrzst-rint-vltozsok
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/293-tajekoztatas7


 

               
 

Ugyanakkor a területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati 

feladatokat 2017. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok, a kölcsönös megfeleltetéssel 

összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti 

járási hivatalai látják el. 

Ahol a felhívás, vagy annak valamely melléklete a www.mvh.gov.hu elektronikus címet jelöli 

meg, ott 2017. január 1. napjától az www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus cím irányadó. 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vidkfejlesztsi-program-

keretben-megjelent-plyzati-felhvsok-ltal-mezgazdasgi-s-vidkfejlesztsi-hivatal-feladat-s-hatskrbe-

utalt-tevkenysgek-jogutdlsa-trgyban 

 

 

A VP Irányító Hatóság közleményének módosulása a mérföldkövek teljesítésével 

kapcsolatban 

 

Módosult a 2016. december 9. napján az Irányító Hatóság által megjelentetett közlemény a 

mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén 

követendő eljárásról. Megjelent a Felhasználói segédlet a változás bejelentés benyújtásához. 

A projektek megvalósítása során, a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok 

miatti teljesíthetetlensége esetén a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87.§- okban 

szabályozott eljárásrend alapján, a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól, avagy az okok 

tudomásra jutásától számított 8 napon belül kérheti a mérföldkövek teljesítési határidejének 

módosítását. 

A 272/2014. (XI.15.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés b) pontja szerint nem kell a támogatási 

szerződést módosítani, ha a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése 

késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez – 3 hónapot meg nem 

haladóan – nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja szerint 

a projekt fizikai befejezésének, továbbá a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje nem 

módosítható a felhívásban rögzített végső határidőn túl, továbbá amennyiben a felhívás kifizetési 

igénylés benyújtására (pl. első kifizetési igénylés) külön határidőt rögzít, az továbbra is 

betartandó. 

A módosításra elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon elérhető e-

ügyintézés felületre belépve, az „Elektronikus kérelemkezelés/Vidékfejlesztési Program (2014-

2020) Támogatási kérelem menüt választva a Változás bejelentés (VP) menüpont alatt, a 

támogatói okirat iratazonosítójára (vonalkódra) hivatkozva, a „Módosított mérföldkövek adatai” 

kategóriában van lehetőség. A módosításhoz szükséges a támogatási kérelemben megadott 

mérföldkő sorszámára történő hivatkozás, az új időpont megadása és a változás indokait 

tartalmazó dokumentum felcsatolása. 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/a-vp-irnyt-hatsg-kzlemnynek-mdosulsa-a-mrfldkvek-

kedvezmnyezetti-rdekkrn-kvl-ll-okok-miatti-teljesthetetlensge-esetn-kvetend-eljrsrl 

https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-plyzati-felhvsok-ltal-mezgazdasgi-s-vidkfejlesztsi-hivatal-feladat-s-hatskrbe-utalt-tevkenysgek-jogutdlsa-trgyban
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-plyzati-felhvsok-ltal-mezgazdasgi-s-vidkfejlesztsi-hivatal-feladat-s-hatskrbe-utalt-tevkenysgek-jogutdlsa-trgyban
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-plyzati-felhvsok-ltal-mezgazdasgi-s-vidkfejlesztsi-hivatal-feladat-s-hatskrbe-utalt-tevkenysgek-jogutdlsa-trgyban
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/296-a-vp-iranyito-hatosag-kozlemenyenek-modosulasa-a-merfoldkovek-teljesitesevel-kapcsolatban
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/296-a-vp-iranyito-hatosag-kozlemenyenek-modosulasa-a-merfoldkovek-teljesitesevel-kapcsolatban
https://www.palyazat.gov.hu/a-vp-irnyt-hatsg-kzlemnynek-mdosulsa-a-mrfldkvek-kedvezmnyezetti-rdekkrn-kvl-ll-okok-miatti-teljesthetetlensge-esetn-kvetend-eljrsrl
https://www.palyazat.gov.hu/a-vp-irnyt-hatsg-kzlemnynek-mdosulsa-a-mrfldkvek-kedvezmnyezetti-rdekkrn-kvl-ll-okok-miatti-teljesthetetlensge-esetn-kvetend-eljrsrl


 

               
 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Újabb támogatás agrárdiverzifikációra, új vállalkozások indítására, fejlesztésére 

A „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására 

és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" 

című pályázati felhívás keretében vidéki térségekben 

működő mikro vállalkozások pályázhatnak. Az 

igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 

A támogatási intenzitás a projekt megvalósulási 

helyétől függően maximum 70 százalék lehet. 

A pályázat keretében falusi turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások továbbfejlesztése, nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és 

technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér, interaktív 

bemutatók tartásához szükséges fejlesztések valósíthatók meg. 

A most megjelent vidékfejlesztési pályázatra 2017. április 3. és 2019. január 28. között nyújthatják 

be kérelmüket az érintettek a www.mvh.gov.hu weboldalon. Az első értékelési szakasz 2017. 

május 3-ig tart. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteiről a 

www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak, valamint a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

weboldalán a www.btge.hu címen is megtalálják.  

 

 

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági 

tevékenységek elindításának támogatása Mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja, mikro vállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1.-16 kódszámú) 

felhívás. 

Forrás: http://btge.hu/btge/images/cikkekhez/valtozasok_jegyzeke-175.pdf 
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