
A vidékfejlesztési miniszter 56/2012. (VI. 21.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

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

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

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

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

2. § Az R. a következõ 16. §-sal egészül ki:

„16. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2007. április 23. napjától 2007. május 23. napjáig, továbbá 2007. augusztus 13. napjától 2007. szeptember 17. napjáig

tartó idõszakban nyújtotta be és a módosító rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már

letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le.

Nem kell alkalmazni a 9/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési

határozat a módosító rendelet hatálybalépésekor már jogerõre emelkedett.”

3. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

4. § Az R1. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet hatályba

lépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2008. április 1. napjától 2008. május 30. napjáig tartó idõszakban nyújtotta be és módosító rendelet hatályba lépésekor

a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már letelt, de Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem

benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 8/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az
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ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor már jogerõre

emelkedett.”

5. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A 2008. március 28. napján kezdõdõ és 2008. május 2. napjáig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva

álló idõszakban benyújtott támogatási kérelmek esetén, amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be

kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja,

akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének

a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

6. § Az R2. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. § (1) A 2008. június 16. napján kezdõdõ és 2008. július 16. napjáig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva

álló idõszakban benyújtott támogatási kérelmek esetén, amennyiben az ügyfél 2012. április 30-ig nyújtott már be

kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja,

akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének

a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

7. § Az R2. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § E rendeletnek egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. és 9/B. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben a módosító rendelet

hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó

kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 9/A. és 9/B. §-t azokban

az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet

hatályba lépésekor már jogerõre emelkedett.”

8. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott

támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.)

a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”
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9. § Az R3. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2008. március 28. napjától 2008. május 30. napjáig tartó idõszakban nyújtotta be és módosító rendelet hatályba

lépésekor a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerint határidõ már letelt, de Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési

kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 8/A. §-t azokban az ügyekben,

amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor

már jogerõre emelkedett.”

10. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) a következõ 9/A. §-sal

egészül ki:

„9/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

11. § Az R4. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2008. május 5. napjától 2008. június 16. napjáig tartó idõszakban nyújtotta be és a módosító rendelet

hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó

kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 9/A. §-t azokban az ügyekben,

amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatálybalépésekor

már jogerõre emelkedett.”

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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