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A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító 
Hatóságának 5/2012. (II./10.) közleménye 

 
a nonprofit formában működő LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező 

gazdasági társaságok illetékességi területén történő új Helyi Akciócsoport 
szervezéséről 

 
 

 
A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 

(a továbbiakban: 54/2011. VM rendelet) alapján 2012. április 30-át követően 

LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban LEADER HACS) címmel kizárólag 

egyesület rendelkezhet, illetve nyerheti el. Ennek következtében a jelenleg nonprofit 

formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaságok 

illetékességi területén az 54/2011. VM rendelet 1. § 15. pontjában meghatározottak 

szerint új HACS szerveződhet az 54/2011. VM rendelet, valamint jelen Irányító 

Hatósági közlemény (a továbbiakban: IH közlemény), és annak mellékletei alapján.   

 

Az 54/2011. VM rendelet alapján: „2. § (1) 2012. április 30-át követően LEADER 
HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak egyesület 
nyerheti el. 

 (2) E rendelet hatálybalépésekor nonprofit formában működő LEADER HACS 

címmel rendelkező gazdasági társaság illetékességi területén az (1) bekezdés 

szerinti időpontig új HACS-ot szervezhet, amely egyesületi formában az e 

rendeletben meghatározott feltételek betartása esetén jogosulttá válik a LEADER 

HACS címre.” 

Amennyiben a nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező 

gazdasági társaság nem kíván új HACS-ot szervezni, akkor az adott LEADER 

HACS illetékességi területén új HACS szervezhető, jelen IH közlemény 

megjelenésétől számított 60 napon belül (szervezési időszak). 

A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági 

társaságok illetékességi területein az 54/2011. VM rendelet értelmében 

nyilvántartásba vett, valamint nyilvántartásba vétel alatt álló egyesületek alakíthatnak 

új HACS-ot. Továbbá az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 

LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. 

(X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2009. Korm. rend.) alapján a nonprofit 
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formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaságok 2012. 

április 30-ig kötelesek visszafizetni a korábban felvett működési előleget.  

A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági 

társaságok 2012. február 17-ig „Adatlap kapcsolatfelvételhez” melléklet szerint 

nyilatkoznak, hogy egyesületi formában kívánnak-e új HACS-ot alakítani. Az új HACS 

– az 54/2011. VM rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az alábbi feltételek 

együttes teljesülése mellett kaphat LEADER HACS címet: 

 Egyesületet hoz létre (működő vagy új egyesület). 

 Az Egyesület Alapszabálya megfelel az 54/2011. VM rendelet 13. § (1) 

bekezdés a) pontjának. 

 Az új HACS a szerveződése folyamán köteles betartani az 54/2011. VM 

rendelet 13. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, (2) bekezdésében, valamint (4)-

(5) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az új HACS átveheti nonprofit formában működő LEADER HACS címmel 

rendelkező gazdasági társaságok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját (a 

továbbiakban: HVS), és erről megállapodást kötnek, és ezt benyújtják a többi 

dokumentummal együtt. Amennyiben nincs megállapodás a HVS átadás-

átvételéről, úgy a mellékelt HVS útmutató alapján kell újat elkészíteni, és 

benyújtani a jelen IH közlemény megjelenésétől számított 60 napon belül. 

 2012. április 30-ig elszámol a 220/2009. Korm. rend. alapján felvett működési 

előleggel. 

 

A pályázati dokumentumokat az alábbi címre kell benyújtani:  

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 1223 Budapest, Park u 2.  

Pályázat benyújtásának (postára adás) határideje: 

1. a jelenleg nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező 

gazdasági társaságok által szervezett új HACS esetén 2012. március 23. 

 

2. Azokon a területeken, ahol a nonprofit formában működő LEADER HACS 

címmel rendelkező gazdasági társaság nem szervez új HACS-ot, ott a 

dokumentumok benyújtására nyitva álló idő jelen IH közlemény 

közzétételétől számított 60 nap.  
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Kérdés esetén az alábbi email címen áll az Irányító Hatóság a pályázók 

rendelkezésére: tervezes@vm.gov.hu 

 
 
Benyújtás és információ 
  
Minden dokumentumot két példányban kell benyújtani!  
 
 

1. A jelenleg nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező 

gazdasági társaságok által szervezett új HACS esetében:  

 Megállapodás a HVS átadásáról – átvételéről  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia nyomtatott formában  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Word formátumban CD-re írva  

 A Helyi Közösség által létrehozott egyesület nyilvántartásba vételi kérelme, 
vagy alapszabály módosítása iránti kérelme  

 Nyilatkozat társadalmi szervezetek részére Helyi Közösség regisztrációjában 
való részvételről (Civil szféra)  

 Nyilatkozat természetes személy részére Helyi Közösség regisztrációjában 
való részvételről (Civil szféra)  

 Nyilatkozat Helyi Közösség regisztrációjában való részvételről (Közszféra)  

 Nyilatkozat Helyi Közösség regisztrációjában való részvételről (Üzleti szféra)  

 Helyi Közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztés, a helyi közösségépítés és 
közösségi kezdeményezések területén szerzett szakmai tapasztalatai  

 Kérelem a LEADER Helyi Akciócsoport elismerése iránt  

 Adatlap kapcsolatfelvételhez  

 
A jelenleg nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező 

gazdasági társaságok által szervezett új HACS esetében A Helyi Közösség 

regisztrációjában való részvételről szóló nyilatkozatok eltérhetnek a jelen 

közleményben megadott formanyomtatványtól ,amennyiben ezen nyilatkozatok a 

LEADER HACS címet elnyerni szándékozó  - nyilvántartott vagy nyilvántartásba 

vétel alatt álló - egyesület által előkészített nyilatkozatok, valamint a 

formanyomtatványban kitöltendő adatok egyértelműen kiderülnek ezen 

nyilatkozatokban is (pl. név, lakhely, székhely, képviselet, szféra tagság), továbbá 

a tag legalább arról nyilatkozik, hogy az egyesületi tagsággal járó 

kötelezettségeket vállalja, az egyesület célkitűzéseivel egyetért. 

 

2. Azokon a területeken, ahol a nonprofit formában működő LEADER HACS 

címmel rendelkező gazdasági társaság nem szervez új HACS-ot:  

 

 Nyilatkozat társadalmi szervezetek részére Helyi Közösség regisztrációjában 
való részvételről (Civil szféra)  
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 Nyilatkozat természetes személy részére Helyi Közösség regisztrációjában 
való részvételről (Civil szféra)  

 Nyilatkozat Helyi Közösség regisztrációjában való részvételről (Közszféra)  

 Nyilatkozat Helyi Közösség regisztrációjában való részvételről (Üzleti szféra)  

 Jegyzőkönyv Helyi Közösség alakuló üléséhez  

 Jegyzőkönyv Helyi Közösség üléséhez  

 Adatlap kapcsolatfelvételhez Helyi Közösség Képviselő részére  

 Kérelem a LEADER Helyi Akciócsoport elismerése iránt  

 HVS elfogadása  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia nyomtatott formában  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Word formátumban CD-re írva  

 TKCS ülés emlékeztetője a HVS készítéséről  

 Települési szintű adatbegyűjtő lap  

 Nyilatkozat Tervezést Koordináló Csoport megalakulásáról  
 
 

Budapest, 2012. február  10.    
 

        Búsi Lajos 
         IH vezető 


