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A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító 

Hatóságának előzetes LEADER HACS elismerésekről szóló tájékoztatása 

A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése foglalja magába a LEADER Programot, amely 4 

alintézkedésre tagolódik. A 19. 1-es intézkedés a Helyi Fejlesztési Stratégiák (a továbbiakban: 

HFS) elkészítéséhez nyújt támogatást, valamint ez a 2014-2020 közötti időszak LEADER 

Programjának alapja: 

A 19. LEADER intézkedés 4 alintézkedéséből három szorosan összefügg, elválaszthatatlan 

egymástól: a 19.1 eredményeként megszülető HFS és a HFS-t elkészítő HACS lesznek az 

intézkedés kiindulópontjai, amelyek nélkül nem működhet az intézkedés. A 19.1 eredménye az 

adott térség HFS-én túl az előzetesen elismert HACS számára a végleges elismerés IH általi 

adományozása is, ami megalapozza a HACS jogosultságát az adott területen a HFS alapján a 

fejlesztési források kipályáztatására (19.2), valamint ezeknek a vidékfejlesztési feladatoknak az 

elvégzéséhez szükséges működési források igénybe vételére (19.4). 

A 19.1-es intézkedésre csak az előzetesen elismert LEADER HACS-ok nyújthatnak be 

támogatási kérelmet. 

A LEADER Programban részt venni kívánó szervezeteknek meg kellett szereznie az előzetes 

elismerést a 2014-2020 közötti programozási időszakra, amely csak a LEADER Programhoz 

előírt alapvető feltételek teljesítését követően volt lehetséges. 

A 2014-2020-ra vonatkozó szerveződési és tervezési folyamatot a „Az EMVA társfinanszírozású 

intézkedések Irányító Hatósága 5/2014. (II. 6.) számú, a 2014-2020 közötti programozási 

időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület 

(HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről” című közleménye indította el. A hivatkozott IH 

közlemény alapján számos előzetesen elismerés kibocsátásra került. A Vidékfejlesztési 

Program hivatalos elfogadására viszont később, 2015. augusztusában került sor. Az elfogadott 

Vidékfejlesztési Program azonban más területi lehatárolást tartalmaz, mint ami alapján a 

hivatkozott IH közlemény szerinti előzetes elismerések kibocsátásra kerültek és a 2014-2020-ra 

való LEADER felkészülés megkezdődött. 

A fenti okok alapján új - felülvizsgált – IH közleményre és előzetes elismerésekre van szükség. 

A felülvizsgálat megtörtént, az új előzetes elismerések elkészültek, a VP szerint meghatározott 

minden támogatásra jogosult település előzetesen elismert LEADER HACS által lefedett. Az 
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egyes településre vonatkozó lefedettségi feltételek nem változtak. A felülvizsgálat kiterjedt a 

korábban már működő LEADER HACS-ok illetékességi területének változásaira is. Az előzetes 

elismeréssel kapcsolatos kérelmeket az 5/2014. (II. 6.) IH közleményben meghatározott 

dokumentáció szerint nyújtották be az egyesületek, amelyen a felülvizsgálatot szintén elvégezte 

az Irányító Hatóság. 

 

Az előzetes elismerés feltételei a 2014-2020-as tervezési időszakra 

 

A.) Szerveződés alapelvei 

 

1.) A fő rendező elv a 2007-2013 közötti programozási időszakban működő HACS bázisra és a 

Vidékfejlesztési Program jogosult településekre épülő területalapú fejlesztés, amely homogén, 

gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés 

célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedő fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás, és 

az, hogy a HFS tervezési terület egy-egy adott járást, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét 

fedje le; 

2.) Társadalmi, gazdasági szempontból koherens térséget lefedő HFS tervezési terület 

működőképessége (a Vidékfejlesztési programban meghatározottak alapján); 

3.) A területi átfedés elkerülése végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehet 

figyelembe venni, továbbá szükséges biztosítani a területi folytonosságot; 

4.) A HACS-ok a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján alakulnak meg és működnek 

úgy, hogy döntéshozatali szinten egyik szféra képviselete sem haladhatja meg a 49 %-ot. A 

döntéshozó testületek hatékony működése érdekében már a tagság kialakítása során is 

célszerű figyelemmel lenni az arányokra. 

 

B. Szerveződés feltételei 

I. LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változatlan illetékességi terület esetén 

Amennyiben 2007-2013 közötti programozási időszakban is működő LEADER HACS címmel 

rendelkező egyesület nyújtja be a HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelmét, és 

az illetékességi területe: 

a) igazodik a Vidékfejlesztési Programban meghatározott koherens térséghez, 

b) valamint a 2014-2020. közötti programozási időszakra tervezendő HFS tervezési területével 

megegyezik, 

úgy az alapszabályában meghatározott módon elfogadott (közgyűlési vagy elnökségi) határozat 

benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat és 
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deklarálják a részvételüket a 2014-2020 közötti program időszak vidékfejlesztési feladatainak 

ellátásában. 

Benyújtandó dokumentumok 2-2 példányban: 

űlési vagy elnökségi határozat 

 

 

 

 

II. LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változó illetékességi terület esetén 

 

Amennyiben 2007-2013 között működő LEADER HACS címmel rendelkező egyesület nyújtja be 

a HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelmét: 

 

a) és a jelenlegi illetékességi területe nem igazodik jelen IH közleményben meghatározott 

koherens térséghez, 

b) vagy az illetékességi területe egyéb ok miatt változik, 

akkor az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott közgyűlési határozat 

benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat és 

deklarálják a részvételüket a 2014-2020. közötti programozási időszak vidékfejlesztési 

feladatainak ellátásában. 

Ezen felül szükséges benyújtani az illetékességi terület változtatása miatt érintett település 

önkormányzata vagy helyi szervezetei - a 5/2014. IH közlemény 3. számú melléklete alapján tett 

- nyilatkozatait a csatlakozási szándékról. A területi változtatás esetén az érintett, szomszédos 

HACS-oknak szükséges egymással együttműködniük.  

Benyújtandó dokumentumok 2-2 példányban: 

 

 

a; 

 

 

 

III. LEADER HACS címmel nem rendelkező egyesület 

 

Amennyiben LEADER HACS címmel nem rendelkező egyesület nyújt be kérelmet, úgy a HFS 

tervezési terület lefedésének igazolása szempontjából a települési önkormányzatok és azon civil 

szervezetek, egyházi jogi személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek 
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vehetnek részt, akik, illetve amelyek rendelkeznek székhellyel, vagy telephellyel a lefedni kívánt 

HFS tervezési terület valamely jogosult településén. Továbbá, amennyiben az egyesület által 

lefedni kívánt HFS tervezési területe igazodik a jelen IH közleményben meghatározott koherens 

térséghez, úgy – az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott - közgyűlési 

határozat benyújtása szükséges, amelyben a tagok kifejezik az együttműködési szándékukat és 

deklarálják a részvételüket a 2014-2020. közötti programozási időszak vidékfejlesztési 

feladatainak ellátásában. 

 

Benyújtandó formanyomtatványok: 2-2 példányban: 

 

 

 

 

tkozat a csatlakozásról; 

 

 

A területi lefedettség kapcsán az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

Egy település akkor minősül lefedettnek, ha 

a) (elsődlegesen) az adott település önkormányzata – az  5/2014. IH közlemény 3. számú 

melléklet alapján – nyilatkozik a csatlakozási szándékáról; 

ennek hiányában: 

b) 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál 

kevesebb lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább 

három, jelen IH közlemény közzétételekor az adott településen székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet, 

c) vagy 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál 

kevesebb lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább 

három, jelen IH közlemény közzétételekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen 

székhellyel rendelkező civil szervezet, vagy egyházi jogi személy (belső egyházi jogi személy) 

d) vagy a b) és c) pontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300-nál 

kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál kevesebb lakosú 

településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább három tagból áll, 

nyilatkozik a csatlakozási szándékáról. 

Amennyiben egy adott településről az önkormányzat és a helyi szervezetek eltérő egyesülethez 

nyújtanak be csatlakozási szándékot, úgy az önkormányzati szándéknyilatkozat figyelembe 
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vétele az elsődleges, mivel a települési önkormányzat képezi a település legtöbb helyi lakosra 

kiterjedő képviseletét. 

 

C. Benyújtással kapcsolatos információk 

 

Az előzetes elismeréssel kapcsolatos dokumentációt a Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatóságához kell benyújtani postai és elektronikus úton is.  

 

A pályázati dokumentumokat az alábbi címre kell benyújtani: 

 

Miniszterelnökség  

Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 

EMVA Stratégiai Főosztály 

1055 Budapest Kossuth tér 1-3. 

 

Borítékra rá kell írni: HFS tervezési terület 

 

D. Kérelem elbírálása 

A benyújtott dokumentumokat formai és tartalmi szempontból az IH vizsgálja meg és hagyja 

jóvá. Az IH szükség esetén a kérelem benyújtóját elektronikus és postai úton hiánypótlásra 

szólítja fel, a hiánypótlást papír alapon, az elektronikus levél megérkezését követő 5 

munkanapon belül kell teljesíteni. 

Amennyiben a hiánypótlást követően sem felel meg az egyesület jelen IH közleményben foglalt 

feltételeknek, úgy az IH a kérelmet nem hagyja jóvá. 

Nem részesülhet jóváhagyásban az a kérelmet benyújtó egyesület, amely az IH által a 

jóváhagyás feltételéül szabott, a lefedett terület megváltoztatására irányuló feltételnek nem tesz 

eleget. 

 

A fenti szerveződési szabályok alapján megalakult és előzetesen elismert LEADER HACS-ok 

felülvizsgálatát lezárta az Irányító Hatóság a 2014-2020-as programozási időszakra. Az 

előzetesen elismert LEADER HACS-ok névsorát, az általuk lefedett településeket (illetékességi 

terület) és a területükre vonatkozó indikatív forráskeretet („a 2014-2020 között a LEADER 

Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról” című A Darányi 

Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) 

számú közleménye módosítását) az 1. számú melléklet tartalmazza. 


