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5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató  

üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások  

részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

31. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  innovatív technológiák bemutató üzemi tájékoztató 

programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) 

VM rendelet 4. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A projektterv-benyújtás (a postai feladás) határideje:]

„b) 2014. év második félévére vonatkozóan 2014. március 31.”

32. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 14/2014. (II. 24.) VM rendelete

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 

a központi költségvetésből "nanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos 

egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, 

valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 

b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 

a  központi költségvetésből *nanszírozott egyes támogatások 2013.  évi igénybevételével kapcsolatos egységes 

eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet] 1. § 9. pontja 

a következő f ) alponttal egészül ki:

[E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

9. jogszerű földhasználó:]

„f ) az  a)–e)  pontokban felsorolt földhasználó hiányában – amennyiben a  2.  § (1)  bekezdése szerinti, az  egyes 

támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-i dátum 

szerinti állapotnak megfelelően az a támogatási kérelmet benyújtó, jóhiszemű, jogcím nélküli földhasználó ügyfél, 

akinek a tényleges földhasználata fennállásáról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának 

a  föld fekvése szerint illetékes területi szervezete alkalmazásában álló és e  feladat elvégzésére felhatalmazott 

falugazdásza teljes bizonyítóerejű magánokiratot állít ki, amely tartalmazza a  földhasználó azonosító adatait, 

az általa használt terület azonosító adatait és nagyságát.”

2. §  A 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet a következő 22/C. §-sal egészül ki:

„22/C.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból, valamint a  központi költségvetésből *nanszírozott egyes támogatások 2013.  évi igénybevételével 

kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról szóló 14/2014. (II. 24.) 

VM rendelettel [a továbbiakban: 14/2014. (II. 24.) VM rendelet] megállapított 1. § 9. pontjának f ) alpontját a 14/2014. 

(II. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és eljárásokban is alkalmazni kell. A  jogszerű 

földhasználat igazolására felhívó végzésben meghatározott határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az  1.  § 

9. pontjának f ) alpontjában foglalt teljes bizonyítóerejű magánokirat a 14/2014. (II. 24.) VM rendelet hatályba lépését 

követő 8 napon belül benyújtásra kerül.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter


