
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 73/2011 (V.24) közleménye 

 

A LEADER Helyi Akciócsoportok 2011. évre vonatkozó működéshez 

szükséges pénzügyi tervezést megalapozó indikatív irányszámokról  

Tekintettel a LEADER Helyi Akciócsoportok 2011. évre vonatkozó 

költségvetése tervezésének kötelezettségére, valamint a 37/2011 (V.12.) VM 

rendelet keretében megjelent, a 147/2007 (XII.4.) FVM rendelet szerinti, a 

LEADER HACS rendelkezésére álló működési költségeit módosító mellékletre, 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az alábbiak 

szerint teszi közzé a LEADER HACS-ok 2011. évre vonatkozó 

költségvetésének megtervezéséhez szükséges indikatív irányszámokat. 

 

1. LEADER HACS vezető tisztségviselői részére megállapítható 

tiszteletdíj: 

 Havonta legfeljebb bruttó 30 000 Ft (HBB tagok is!) 

 Havonta legfeljebb bruttó 50 000 Ft (elnök, cégvezető, ügyvezető) 

2. LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető 

tisztségviselője részére megállapítható havi költségtérítés: a havi 

bruttó munkabér ¼ része, de legfeljebb bruttó 50 000 Ft 

3. Reprezentációs ellátás: elszámolási időszakonként legfeljebb bruttó 

200 000 Ft 

4. Iroda bérleti díj elszámolható része: Legfeljebb bruttó 2 500 Ft/m2/hó, 

naptári hónaponként legfeljebb 250 000 Ft, mely összegbe 

beletartoznak az alirodák bérleti díjai is. 

5. Irodabútor és irodai kiegészítő: 2009. után naptári évenként legfeljebb 

bruttó 100 000 Ft. 

6. Gépjárműbérlés: Gépjárművenként legfeljebb 100 000 Ft/hó, legfeljebb 

két gépjármű vonatkozásában 

7. Rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség 

(felső korlát): 

 a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a 

bruttó 250000 Ft/rendezvény, 

 regionális szintű rendezvény esetén bruttó 400 000 Ft/rendezvény,  

 országos rendezvények esetén a bruttó 1 000 000 Ft/rendezvény, 

 nemzetközi rendezvények esetén a bruttó 2 000 000 Ft/rendezvény 

8. Fórumok (felső korlát): 

 Helyi, települési: bruttó 100 000 Ft/rendezvény 

 HACS teljes területét érintő: bruttó 250 000 Ft/rendezvény 

9. MVH delegált feladat ellátására vonatkozó feltételek: 



 „(3) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatot a LEADER 

HACS akkor láthatja el, ha 

 a)  1 fő, főállású heti 40 órában foglalkoztatott munkaszervezet-vezetőt 

és  legalább 2 fő ügyintézőt vagy egy fő ügyintézőt és egy fő ügykezelőt 

 alkalmaz, akik közül legalább 1 fő főállású, heti 40 órában 

foglalkoztatott. 

 b) az általa fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken 

túl  megfelel a 8. mellékletben  szereplő delegálási követelmény 

jegyzéknek,  

 c) a 2009. október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú 

mellékletben  szereplő személyi feltételeknek megfelelnek.” 

10. Delegálási követelmény jegyzék: 

 Ügyintéző (2-5 fő): felsőfokú végzettség vagy szakirányú középfokú 

végzettség és legalább 3 év szakmai tapasztalat, magyar 

állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, felhasználói szintű számítógépes 

ismeretek. 

 Ügykezelő (1 fő): középfokú végzettség, adminisztrációs gyakorlat, 

felhasználói szintű, számítógépes ismeret, magyar állampolgárság, 

erkölcsi bizonyítvány. 

 Ügyintéző egyben elláthat ügykezelői feladatot is. 

11. A munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói 

hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény 70. §-a és 71. §-a alapján béren kívüli juttatások: 

  

 Naptári évenként legfeljebb bruttó 400 000 Ft, 2012-től legfeljebb bruttó 

200 000 Ft.  

12. A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, 

működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR): 

bekerül a 80.20. Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek 

 

 

Budapest, 2011. május  „       .” 

 

Búsi Lajos 

IH vezető 

 

 

 

 

 


