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

végrehajtásának aktuális teendői 

 

A rendelet megjelenésével egyértelművé tette, hogy a LEADER HACS jogcím birtoklását és az ehhez 

kötődő feladatok elvégzését 2011. december 31-ét követően csak egyesületi formában láthatják el a 

közösségek. 

A rendelet megjelenésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az előzetesen szakmai vitára bocsájtott tervezet 

szövegéből kimaradt a „gesztorság” fejezete, ezzel a törvényalkotók a nonprofit gazdasági szerveze-

tek formájában működő közösségeket teljesen bizonytalan helyzetbe hozták. A rendelet több helyen 

is pongyolán, vagy érthetetlenül, illetve egyáltalán nem fogalmazza meg ezen szervezetek további 

sorsát, nem ad útmutatást a vagyon további kezelésére, vagy az akkreditált dolgozói állomány továb-

bi foglalkoztatásának lehetőségeire. A szervezeteknél fenn álló tartozás állomány – a mi helyzetünk-

ben csak MVH-s tartozásról van szó, mivel banki hitelünk nincsen – átvállalásának formájáról, lebo-

nyolításáról egyáltalán nem rendelkezik!  

A rendelet szövegének, tartalmának elemzését követően. megbeszélést kezdeményeztünk az IH 

munkatársainál és 2011. július 13-án Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztériumban Tóth Péter IH 

vidékfejlesztési osztályvezetővel, Balogh Nóra IH vezető tanácsossal és Dr. Illés Viktória jogtanácsos-

sal (a rendelet megalkotójával) folytattunk konzultációt Dr. Fodor Csapa ügyvéddel az 54/2011 VM 

rendeletben foglaltak végrehajtásának lehetőségeiről, nehézségeiről. Elmondva a problémáinkat és a 

norma szövegben lévő anomáliákat, kérdéseinkre nem, vagy csak ködös válaszokat kaptunk. A meg-

beszélést követően 2011. július 20-ára az IH országos értekezletet hívott össze a nonprofit gazdasági 

társasági formában tevékenykedő HACS-ok részére.1 

Az értekezleten ígéretet kaptunk, hogy a meg nem válaszolt kérdésekre és a felvetett jogos problé-

mák orvoslása végett szeptember elején sor kerül egy következő országos értekezletre a nonprofit 

gazdasági társaságok részére, ahol már tisztázódnak a fenti problémákra adandó válaszok. Az érte-

kezlet elmaradt, mivel még folyik az egyeztetés kormányzati szinten. A legfrissebb információk szerint 

a minisztérium keresi a megoldást az előfinanszírozó hitel megteremtésére kormányzati szinten álla-

mi garancia bevonásával, illetve dolgoznak a gesztorság vissza hozatalára a rendelet tervezetben lévő 

módon, illetve a 141/2008.as rendelet módosításán. Az értekezletet követően mérték fel országosan 

az összes HACS finanszírozásai viszonyait és adósság állományaikat, elkötelezettségüket.  

 

Az idő előrehaladottságára való tekintettel a hatályos jogszabálynak megfelelően a Zalai Témautak 

Nonprofit Kft-nek, mint LEADER HACS-nak a következő feladatokat kell elvégezni és döntést hoznia: 

1. Egyesületet kell létrehozni az 54/2011-es rendeletnek megfelelően, amely a helyi HVS-t elfo-

gadva benyújthatja az igényét a LEADER jogcímre.  

2. Az egyesület felállítását két féle módon lehet elvégezni 

a. Egy új egyesületet hozunk létre a rendelet szerintilefedettséget biztosítva, illetve  

megteremtve azokat a technikai, személyi feltételeket amely az akkreditációhoz 

szükséges 

Hátránya: a bejegyeztetés körüli nehézségek, illetve a hosszadalmas procedúra. 

b. Már meglévő egyesület „fogadja” be a LEADER közösséget és taglétszámát bővítve 

megteremtjük a lefedettséghez szükséges létszámot.  

Előnye: nincs bejegyzési akadály, csak a módosításokat kell bejegyeztetni 

                                                           
1
 Mellékelve csatolom az értekezletről készült emlékeztetőt 
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Előzetesen megbeszélést folytattam Vigh László országgyűlési képviselővel és arra kértem, hogy fejt-

se ki véleményét és elképzelését a rendelet végrehajtásával kapcsolatban. A megbeszélés során át-

néztük a HACS lehetőségeit és további szerepét. Képviselő Úr véleménye szerint is a közigazgatás 

átalakításának elképzeléseiben a vidékfejlesztés nagy hangsúlyt fog kapni, ezért a továbbiakban a 

kormányzat jelentős szerepet szán a HACS-oknak. 

Arra a kérdésre, hogy szerinte új vagy már meglévő egyesülettel kellene megvalósítani a ren-

delet végrehajtását az volt a véleménye, hogy inkább meglévő egyesületet tudna elképzelni, mint egy 

új alakításának bejegyeztetésével kapcsolatos feladatoknál felvállalva a határidőből való kicsúszást. 

Arra a kérdésre, hogy Ő személy szerint tudna-e, illetve vállalna-e szerepet egy ilyen egyesületi mun-

kában, igennel felelt. 

Ezek után kézenfekvő kérdés volt, hogy a tavaly megalakult Közép-Zala Gyöngyszemei Közhasznú 

Egyesület, melynek Képviselő Úr az elnöke, fogadó kész lenne-e egy ilyen megkeresésre. Azt válaszol-

ta, hogy ha, a Kft taggyűlése ezt megszavazza, szívesen közreműködne az egyesülettel a LEADER fel-

adatok ellátásában! Az egyesület a Pacsai kistérség területén működik, tagjai közül többen most is 

tagjai a Kft-nek, tevékenységi körében hasonló feladatokat ellátva, mint a LEADER alapelvek. 

Az együttműködés további feltételeiről és feladatairól nem folytattunk megbeszélést, a taggyűlés 

felhatalmazása nélkül. 

 

Pacsa, 2011. szeptember 26. 

 

 

Góra Balázs s.k. 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

EMLÉKEZTETŐ 
 

Időpont: 2011. július 20 

Helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium – 203. tárgyaló 

Tárgy: egyeztetés a 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet részleteiről 

 

 

Busi Lajos helyettes államtitkár bevezetőjében (12 perc) általánosan felvázolta a jelenlegi 

helyzetet, a HACS-ok működési formáit, a Leader-program folytatását, és a célt, hogy a jó és 

további működés érdekében együtt kell gondolkodni. Konkrétumok nem hangzottak el. 

 

Hozzászólás (Hajas Pál): 

- Miért a műkési forma az elsődleges gond? 

- Ilyen megközelítés és a direkt módosítás az EU-ban sehol nem jellemző. 

- Az MVH-t kellene rendbetenni és az IH zegzugos elképzeléseit kiegyenesíteni. 

- Egyértelmű, hogy a rendelet politikai és nem szakmai alapon született. 

- A 19 Kft. átszervezése beláthatatlan jogi és pénzügyi problémákba fog ütközni. 

- Javaslatunk, hogy a jogalkotó ezt a hibás rendeletet vonja vissza. 

 

Hozzászólás (HACS jogász kolléga):  

Ne használjuk az átalakulás kifejezést, a magyar jogban ilyen nem létezik, hogy Kft. átalakul 

egyesületté. Itt Leader-cím egyértelmű megvonásáról van szó. Átalakulni nem lehet, mi nem 

vehetünk részt törvényellenes folyamatokban. 

 

Busi Lajos a kritikát jogosnak tartja és elfogadja. 

 

Tóth Péter Osztályvezető: 

A kritika jogos, a kft. és egyesületi szervezetekre külön törvények vonatkoznak, itt az egész 

rendszer átalakításáról van szó. Jelenleg az 54-es rendelet az alapja mindennek, ez határozza 

meg a további javaslatokat és a kereteket is, ebben kell gondolkodnunk. 

Cél, hogy a Leader folyamatosan működjön a 19 Kft. által lefedett területeken is. Az új 

HACS-nak az IH ad feladatot és jogokat.  

Milyen kötelezettségekről beszélhetünk? 

- támogatásokból beszerzett eszközök teljes körű leltáráról 

- pénzügyi kötelezettségekről (hitel, előleg), ezekkel a következő HACS-ot nem lehet 

terhelni; az előleget dec. 31-ig pedig mindenkinek vissza kell fizetni 

- tisztázatlan a humánerőforrás dolga (megjegyzi, hogy nem ez a legfontosabb) 

- az lenne a jó, ha a Kft. az átmeneti időszakban épp a folytonosság biztosítása miatt 

megmaradna és működne 

 

 

Hogyan működhet tovább a Kft.? 

1. Alternatíva: 

Nem vesz részt semmiben, nincs semmilye jogviszonya az új szervezettel, független piaci 

szereplőként működik tovább. 

2. Alternatíva: 

Együttműködik az új Hacs-csal és annak szolgáltatást végez, vagy „gesztorként” vállal 

feladatokat. 

 

Mindezek csak forgatókönyvek, semmi nincs véglegesen tisztázva. 



 

Busi Lajos: véleménye, hogy a politikai vezetés ragaszkodik az 54-eshez, és csak a legvégső 

esetben kezdeményezik a módosítását. 

Senkinek nem érdeke, hogy a rendszer bebukjon, viszont az előleg témáját is meg kell oldani, 

így szept.-dec. hónapokra készíteni kell egy visszafizetési ütemezést. 

Minden javaslatnál figyelembe kell venni a további jogszabályi kereteket is (pld. GT). 

Egy többlépcsős modellezés a lényeg, miszerint többféle megoldási lehetőséget is fel kell 

vázolni. 

Félő, hogy az anyagi kérdések lesznek a legfontosabbak és a legnehezebbek (minden Kft. a 

GT-nek megfelelően működött-e?; tisztázni kell a hitelfelvételek kondícióit; Hogyan 

gazdálkodott a Kft.? … ) 

További problémát jelent a gondolkodásban, hogy változni fognak a kistérségek, az 

önkormányzatok feladat és hatáskörei, a megyék feladatai, a területfejlesztésben betöltött 

hatáskörök és a vidéki térségekben épp ezért a HACS szerepe felértékelődhet. 

 

Debreceni Lajos: 

Részletezi a rendelet értelmezésbeli ellentéteit: 

- Gesztor fogalma, feladata, lehetőségei 

- Üzleti szféra köztartozásának ellenőrizhetetlensége a HACS által 

- IH szabályozás konkrétumok szintjén 

- Települési lefedettség 

- Új HVS alkotás 

- Jogosult települések listája 

 

További gondok: 

- anyagi ellehetetlenülés 

- a jelenlegi egyesületek is vettek fel hitelt 

- az ingóságok több helyen banki fedezetül szolgálnak 

- az utófinanszírozás és a késleltetett kifizetések az elmúlt másfél évben még tovább 

mélyítették a finanszírozási gondokat 

 

 

Tóth Péter Osztályvezető (válaszok, reagálások, mivel Busi Lajos 11 órakor elment) 

- a gesztorság jelenleg a politikai akarat miatt nem szerepel a rendeletben 

- az új egyesületnek nem határoznak meg konkrétan az induláshoz alaptőke összeget 

- szept. közepétől a gyakorlati lépésekre kerülhet sor, így várhatóan akkor lesz 

konkrétabb IH-közlemény a folyamatokra vonatkozóan 

- a települések lefedettsége esetében a megfelelő, idevonatkozó rendeleti részlet 

vagylagosan értelmezendő  

- a Kft. az általa elkészített HVS-t az új szervezet rendelkezésére bocsáthatja, az új 

pedig elfogadhatja; 2012 tavaszán várható a szabályozott felülvizsgálatuk 

- a településlistákat felülvizsgálják, korrigálják  

 

További HACS-hozzászólások: 

- dec. 31-ig a bírósági gyakorlat alapján képtelenség egy új egyesületek bejegyeztetése 

- Heves Megyében korábban az ilyen bejegyeztetést megfelelő indoklással már 

elutasították, erről végzés is rendelkezésre áll 

 

Tóth Péter Osztályvezető: 

- szerinte az járható út, ha már egy bejegyzett egyesület vállalja fel a feladatokat 

- az idő gyorsan telik, egy új egyesülethez már most el kell kezdeni toborozni a tagokat 

- feladat lesz a HACS-oknak (munkatervi szinten is) a folyamatok elindítása 



 

Hortobágy HACS jogi képviselője: 

- jogviták az MVH-val 

- az MVH a keresetleveleket nem küldi meg a bíróságnak 

- a peres kötelezettségek miatt tőke problémák léptek fel 

- függő, több millió forintos tételek vannak 

- mindezek miatt nem lehet lezárni és átadni az új szervezet számára sem decemberben 

korrekten és átláthatóan a feladatokat 

- épp az átmeneti időszak indokolja, hogy az IH egy előzetes elismerési rendet építsen 

be a rendeletbe 

- illetve pontosítani kell a jogok és kötelezettségek átadására vonatkozó rendeleti 

szövegezést is 

 

További hozzászólások: 

- javaslatként elhangzik, hogy a jelenlegi dec. 31-ig szóló határidő az elhangzott 

gyakorlati problémák, és tapasztalatok lapján tolódjon ki 2012-re. 

- Probléma az áfa kérdésének kezeletlensége, szabályozatlansága 

- Mivel rendlettel lesz elvéve, megvonva a Leader-cím, ez tekinthető kívülálló oknak, 

ami a felelősség kérdéskörét is felveti 

- tárgyi eszközök csak olyanok vannak, amit az IH kötelezővé tett, az MVH támogatott, 

így nem veszik többen jó néven az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket és 

megfogalmazásokat 

- megfogalmazásra kerül továbbá, hogy a rossz finanszírozás miatt a HACS-ok 

hitelfelvételre kényszerültek, sok esetben rossz konstrukciókban tudták ezt megtenni, 

mert nem volt más lehetőségük. A 2010 közepe törte meg az addig beállt folyamatokat, 

aminek egyenes következménye, hogy ebben a bizonytalan helyzetben az új 

egyesületekkel nem fognak a pénzintézetek szóba sem állni 

- a rendszer a szankciókat sem kezeli megfelelően, és lassan a HACS-ok lesznek 

megvádolva hűtlen kezeléssel, holott épp ők lettek kényszerhelyzetbe hozva 

- a munkatársak szerződései általában 2013 végéig szólnak, és senki nem beszél az ő 

sorsukról, a szakmai tapasztalataikról, a jövőjükről … 

- elhangzott, hogy az előleg egy virtuális pénz, amit a Kft.-k elköltöttek a kiszabott 

feladataik teljesítésére, a kötelezettségeikre  

- többen hiányolják a 141-es rendelet módosításának elmaradását, csúszását, hiszen 

ebben is több témát lehetne korrekten és jól szabályozni (pld. távfelügyelet, 

biztonságtechnika) 

- az előleg visszafizetésének eddigi elmaradása nem a HACS-ok hajlandóságán, hanem 

a lehetőségein múlik és múlt; egyszerűen nincs miből, így várható, hogy dec.31-ig sem 

fogják tudni ezt megoldani és nem csak a Kft.-k, hanem az egyesületi formában 

működők sem. Mínuszba fordulnak át az egyesületek is és az MVH el fogja veszíteni 

ezeket az összegeket. 

 

MVH munkatársának rövid reagálása: 

- látják ők is a problémákat 

- szerintük a kifizetések 4-6 hónapos átfutása a jogszabályváltozásoknak köszönhető 

- ha egy kif. kér. rendben van, akkor 1 hónap alatt teljesülhet annak kifizetése 

- ők sem látják, hogy az új egyesületek miből fognak működni, egyáltalán ad-e valaki 

hitelt … 

- szerintük is komoly problémák lesznek ezzel az egésszel jogilag és anyagilag is 

- megfogalmazzák az 54-es rendelet módosításának szükségességét 

 

Tóth Péter Osztályvezető összefoglalója: 



- nem átalakulási folyamatról beszélünk 

- a felvett hitelek felülvizsgálata nem egyenként történik, de egy „leltár” erről is kell 

- a hitel nem lehet a következő HACS problémája, ezt meg kell oldani 

- jelenleg a vidéki társadalomban nem úgy állunk, hogy egyszerű egy teljesen új 

szervezetet létrehozni, betartva az arányokat, a „lelkesedés mérlegelendő” 

- mindenkinél gondot jelent az előleg 

- probléma a bírósági bejegyzés időbeni eltolódása, illetve, hogy egyes bíróságok ilyen 

tevékenységre egyesületet be sem jegyeznek 

- a települési lefedettségnél a „vagylagosságot” kell értelmezni 

- az átmeneti időszakra jó javaslat az előzetes elismerés kidolgozása 

- az MVH-s peres ügyeket is figyelembe kell venni 

- az új HACS kezdőtőkéjére is megoldást kell találni 

 

Javaslat: 

- a problémákat össze kell szedni, beküldeni az IH-nak és egy vezetői előterjesztést 

szükséges készíteni, felhasználva az egyeztetésen elhangzottakat 

- péntekig be kell kérni a HACS-októl a kötelezettségvállalásaikat 

- módosítani kell a 141/2008-as rendeletet 

- határidők módosítása 

- a vezetői előterjesztésben az IH fejtse ki, hogy miért jobb az egyesületi forma; 

hasonlítsa össze az egyesületek és a Kft-k kötelezettségállományát, feladatteljesítését; 

- Az EU felé jelzéssel kell élni, hogy Magyarországon a Leader területén teljes 

elnyomás van, az adminisztrációs terhek pedig a normális működést lehetetlenítik el. 

- Kerüljön jegyzőkönyvbe és közvetítésre az IH felé is, hogy a Kft.-k számára 

demolesztáló és diszkriminatív a cím elvonása, és az IH jó lenne, ha tartalmi 

kérdésekkel és munkával foglalkozna. 

 

Konkrét feladatok: 

- jegyzőkönyv elkészítése és elküldése a VM részéről 

- elhangzott javaslatok elemzése 

- vezetői előterjesztés elkészítése 

- kötelezettségvállalások felmérése 

- további egyeztetések ütemezése 

 


