
13/2010. (VIII. 30.) VM rendelet  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrár-
vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez kapcsolódó benyújtási határidők 
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) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: 

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés 
létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(1) Támogatási kérelmet 2011-től évente március 1. és március 31. között lehet 
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által 
rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A 
formanyomtatványt az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal kell az MVH-nak 
rendszeresíteni.” 
2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -
fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 
18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 
„r) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. 
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER 
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) 
FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi 
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes 
feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti 
tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés 
keretein belüli végrehajtását;” 
(2) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) 
bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, 
valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási 
szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájához.” 



(3) Az R1. 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az 
egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén 
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-
jétől kezdődően évente 
a) január 1. és január 31., 
b) április 1. és április 30., 
c) július 1. és július 31., 
d) október 1. és október 31. 
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat 
elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított 
formában kell csatolni a kérelemhez. 
(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott 
és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 
b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban 
benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a 
Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között 
létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER 
HACS munkaszervezeti irodájához, 
az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon lehet benyújtani.” 
(4) Az R1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási 
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, 
akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az 
ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik.” 
3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2) 2. § (1) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 
„e) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. 
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER 
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) 
FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi 
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes 
feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti 
tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés 
keretein belüli végrehajtását;” 
(2) Az R2 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 



„g) ügyfél: a 4. számú melléklet szerinti településen működő, induló mikrovállalkozás, 
a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelően működő előtársaság vagy 
olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az 
első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként 
nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat 
nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.” 
(3) Az R2 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Támogatási kérelmet a 4. számú melléklet szerinti településen megvalósuló 
fejlesztésre a 2. § g) pontja szerinti ügyfél nyújthat be.” 
(4) Az R2 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) 
bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, 
valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási 
szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájához.” 
(5) Az R2 8. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az 
egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén 
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-
jétől kezdődően évente 
a) január 1. és január 31., 
b) április 1. és április 30., 
c) július 1. és július 31., 
d) október 1. és október 31. 
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat 
elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított 
formában kell csatolni a kérelemhez. 
(2) Induló vállalkozás esetén az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az 
adóbejelentkezési lap másolati példányát. 
(3) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott 
és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 
b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban 
benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a 
Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között 
létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER 
HACS munkaszervezeti irodájához, 
az MVH által rendszeresített, a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon lehet benyújtani.” 
(6) Az R2 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási 
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, 
akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az 
ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik.” 
(7) Hatályát veszti az R2 5. § (2) bekezdése. 



4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
137/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3) 8. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az 
MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás 
helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához az MVH által 
rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon, vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-
jétől kezdődően évente: 
a) január 1-31., 
b) április 1-30., 
c) július 1-31., 
d) október 1-31. 
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat 
elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított 
formában kell csatolni a kérelemhez.” 
(2) Az R3 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási 
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, 
akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az 
ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik.” 
5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés o) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 
„o) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. 
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER 
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) 
FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi 
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes 
feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti 
tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés 
keretein belüli végrehajtását;” 
(2) Az R4. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) 
bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, 



valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási 
szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájához.” 
(3) Az R4 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az 
egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén 
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-
jétől kezdődően évente: 
a) január 1. és január 31., 
b) április 1. és április 30., 
c) július 1. és július 31., 
d) október 1. és október 31. 
között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat 
elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított 
formában kell csatolni a kérelemhez. 
(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott 
és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 
b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban 
benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a 
Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között 
létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER 
HACS munkaszervezeti irodájához, 
az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon lehet benyújtani.” 
(4) Az R4 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási 
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, 
akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az 
ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik.” 
6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdés r) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 
„r) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. 
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER 
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) 
FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi 
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes 
feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti 
tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország 



Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés 
keretein belüli végrehajtását;” 
(2) Az R5 2. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 
„u) ügyfél: természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési 
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott 
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és 
egyházi jogi személy;” 
(3) Az R5 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) 
bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, 
valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási 
szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájához.” 
(4) Az R5 6. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A támogatási kérelemhez csatolni kell:] 
„f) vadászatra jogosult ügyfél esetén az MgSzH által kiadott, az ügyfélnek az 
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat 
hiteles másolatát, ha az ügyfél természetes személy, a vadásztársaság nyilatkozatát 
az ügyfél vadászati tagságáról;” 
(5) Az R5 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az 
MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás 
helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához az MVH által 
rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon, vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes 
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-
jétől kezdődően évente: 
a) január 1. és január 31., 
b) április 1. és április 30., 
c) július 1. és július 31., 
d) október 1. és október 31. között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez 
csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, 
szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.” 
(6) Az R5 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási 
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, 
akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az 
ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik.” 
7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (1) 
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazásában:] 



„c) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. 
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER 
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) 
FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi 
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes 
feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti 
tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés 
keretein belüli végrehajtását;” 
(2) Az R6. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott 
pályázatokat 2011-től évente március 1. és 31., valamint szeptember 1. és 30. között 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által 
rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani - a 
Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS 
között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájába.” 
(3) Az R6 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Ha a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során 
kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az ügyfél támogatási 
jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik.” 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. 
  
 


