
A vidékfejlesztési miniszter 35/2012. (IV. 13.) VM rendelete

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) bekezdésének 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 állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl szóló

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet a következõ 5. §-sal egészül ki:

„5. § E rendeletnek az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének

feltételeirõl szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló

82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 117/2011. (XII. 15.) VM rendelet által megállapított 2. §-át az egyes

agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban

lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § (1) A szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése és az azt

megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A támogatás összege és forrása
4. § (1) A támogatás összege a szõlõ- és a gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a (2) bekezdés

szerinti gázolaj mennyisége után literenként kilencvenöt forint.”

(2) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a következõ 9. §-sal egészül ki:

„9. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

2. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdését és Melléklete 3. pont d) alpontját a 2012. január 1-jét követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

(3) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet Mellékletének 3. pont d) alpontjában szereplõ, a támogatás kiszámításának módjára

vonatkozó képletben a „70” szövegrész helyébe a „95” szöveg lép.

3. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:

R1.) 7. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:]

„c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés a) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott

marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az

üzemeltetési idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

4. § A R1. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében:]

„b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés b) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott

marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az

üzemeltetési idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

5. § A R1. 7. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr.

23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.

(10) A 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott jogcímek esetében a Vhr. 24. § (1) bekezdését nem kell

alkalmazni.”
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6. § A R1. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

(a továbbiakban: módosító rendelet) 3–5. §-aival megállapított 7. § (7) bekezdés c) pontját, 7. § (8) bekezdés b) pontját,

valamint a 7. § (9) és (10) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni

kell.”

7. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban:

R2.) 3. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 2. § (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr.

23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.”

8. § A R2. 6. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ültetvénytelepítés esetében, eltérõen a Vhr. 3. § 29. pontjától, a beruházás befejezése a támogatott

tevékenységek megvalósítása. ”

9. § A R2. 10. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:]

„b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó beruházási kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag a 4. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat

foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az üzemeltetési

idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

10. § A R2. 11. § (8) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag az 5. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat

foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az üzemeltetési

idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

11. § A R2. 13. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a támogatott

tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelem összegét a támogatási határozattal jóváhagyott támogatás

összegének 5%-ával csökkenti.”

12. § A R2. 22. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti idõszakokban elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével

elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun vagy postai úton keresztül az MVH regionális kirendeltségéhez kell

benyújtani. Az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás használata esetén a kérelemhez csatolandó dokumentumokat

szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

13. § A R2. a következõ 25/B. §-sal egészül ki:

„25/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

(a továbbiakban: módosító rendelet) 7–12. §-aival megállapított 3. § (9) bekezdését, 6. § (9) bekezdését, 10. §

(7) bekezdés b) pontját, 11. § (8) bekezdését, 13. § (4) bekezdését, valamint 22. § (1) bekezdését a módosító rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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