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V. A Kormany tagjainak rendeletei 

A Miniszterelnokseget vezeto miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete 
az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tarsfinanszirozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-vldekfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6dosftasar61 

A mez6gazdas.3.gi, agr.3r-vid€kfejleszt€si, valamint ha/aszati tamogatasokhoz es egyeb int€zked€sekhez kapcsol6d6 eljaras egyes 
kerdeseirol sz616 2007. evi XVII. torveny 81. § (3) bekezdes a) pontjaban, 
a 9. akfm tekinteteben a mez6gazdas.3.gi, agr.3.r-vid€kfejleszt€si, valamint ha!aszati tamogatasokhoz es egyeb int€zkedesekhez 
kapcsol6d6 eljaras egyes kerdeseirol sz616 2007. evi XVII. torveny 81. § (3) bekezdes e) es h) pontjaban, 
a 39. aldm tekintet€ben a mez6gazdasi3.gi, agr.3.r-vid€kfejleszt€si, valamint hali3.szati tamogatasokhoz es egyeb int€zkedesekhez 
kapcsol6d6 eljaras egyes kerdeseirol sz616 2007. evi XVII. t5rveny 81. § (3) bekezdes a) es h) pontjaban 
kapott felhatalmazas alapj.Jn, 

a Kormany tagjainak feladat- es hatilskorerOI sz616 152/2014. {VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontji3.ban meghatarozott 
feladatk6r6mben elj.Jrva, a Kormany tagjainak feladat- es hat.3sk6r€r61 sz616 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjaban 
meghat.3rozott feladatk6r€ben elj.3.r6 fOidmUvel€sOgyi miniszterrel egyetertE!sben 
a k5vetkez6ket rendelem el: 

1. Az Eur6pai MezOgazdasBgi Videkfejlesztesi A lap tarsfinanszirozasaban megval6sul6 tamogatasok 
igenybevetelenek alta Ia nos szabalyair61 sz616 23/2007. (IV. 17 ,) FVM rendelet m6dositasa 

1. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasagi Vid€kfejlesztesi Alap tarsfinanszfrozasaban megval6sul6 tamogatasok ig€nybevetelenek 
Mtalanos szabalyair61 sz616 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 3. §-a 
a k6vetkez6 45. ponttal egeszOI ki: 
(E rendelet es a tamogatds reszletes fe/teteleit megcillapft6 jogszabdlyok alkalmazdsdban:) 

,,45. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrar-, tJelmiszergazdas.3gi es Vid€kfejleszt€si Kamara munkav.311al6ja, 
aki az agrar-vid€kfejleszt€si t.3mogatitsok ig€nybevetel€vel Osszef0gg6 elektronikus Ugyintezesben technikai 
k6zremUkOd6kent jar elr 

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 
.(2) Az MVH a Tv. 38. § (6a) bekezdese szerinti igazolasi kerelmet a Tv. 38. § (7) bekezdesere es 56. § (2) bekezdes 

a) pontj.3ra figyelemmel elutasftja, amennyiben a jogosultsi!igi keret az igazol.3.si k€relem benyUjtasanak id6pontjat 
megel6z6en kimerUit, es ezert annak terhere kifizetes nem teljeslthet6:' 

(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet .Kerelem benytljtasanak altalanos feltetelei" elmO a/cime a k5vetkez6 6/A. §-sal 

egeszUI ki: 
,6/A. § Amennyiben a k€relmet elektronikus Uton ke/1 benyUjtani es ennek soran az Ogyf€1 helyett kamarai 
meghatalmazott jitr el, a kamarai meghatalmazott elj.3rttsara, - amennyiben erre a kO!On jogszabaly szerint 
lehetoseg van - az elektronikus kapcsolattartasra, meghatalmazasara, annak benyUjt.Jsitra, a meghatalmazits 
megszUnesere es megszOntetesere az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Garancia Alapb61, valamint a kOzponti 
k0ltsegvet€sb6! finanszfrozott egyes t.3.mogatasok ig€nybev€tel€vel kapcsolatos egyseges elj.3ritsi szab.Jiyokr61 sz616 
miniszteri rendelet rendelkezeselt kell alkalmazni:' 

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,(2) Egy kifizet€si k€relem benyUjt.3si id6szakban egy Ugyf€1 egy jogdmre- az utols6 kifizet€si k€relmet kiveve- egy 

kifizetesi kerelmet nytljthat be: 
(5) A 23/2007. (IV. 17.)FVM rendelet 16/B. §-a a k5vetkez6 (2a) bekezdessel egeszOI ki: 

,(2a) A (2) bekezdes a) pontjitt61 elt€r6en az Ggyfel utols6 kifizet€si kerelm€t a megel6z6 kifizet€sl k€relme 
benytljtasat61 szamltott harom h6napon beiOI is benytljthatja: 

(6) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet.Zar6 rendelkezesek" a lei me a k6vetkez6 36/L. §-sal egeszOI ki: 
,36/l. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasitgi Vid€!kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Hal.3szati Alap t.3rsfinanszfroz.3.s.3ban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosltasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 
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a) megallapftott 

aa) 8. § (2) bekezdeset es 16/B. § (2a) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban 
l€v6 ilgyekben 
a b) 3. § 45. pontjat, 6. § (2) bekezdeset es 6/A. §·at a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban 
h§v6 eljarasokban es jogorvoslati eljfirclsokban 
is alkalmaznl kell, 
b) hatalyon kivul helyezett rendelkezeseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev5 
elj.3r3sokban, valamintjogorvoslati elj.3r.1sokban sem kell alkalmazni. 
(2) Amennyiben az Ogyf€1 az els6 kifizet€si k€relmet elmulasztotta az e rendeletben vagy a t.Jmogatas reszletes 
felteteleit megallapft6 jogszabtilyban frt hatarid6ben benydjtani, es fgy az elutasft.Jsra kerOit vagy a benyUjtilssal 
Osszef0gg6 szab.1lyok megs€rt€se miatt valamely jogkOvetkezmenyt alkalmaztak vele szemben, es a k6zigazgatasi 
dontest jogorvoslati kerelemmel tamadta meg, mely alapjan a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor 
a jogorvoslati eljiiriis meg folyamatban van, valamint az OgyfE~Ire ir.1nyad6 megval6sft.3.si hatarid6 a jogorvoslati 
eljfiras alatt vagy legk€s6bb 2015. majus 31. napjtiig telne le, Ugy ~ az egyes tamogattisi jogdm tekinteteben 
irtinyad6 miniszteri rendelet ett61 elt€r6 rendelkezese hi3nytiban - az Ugyf€1 2015. augusztus 31. napj.3ig kOteles 
a tamogatott mfiveletet megval6sftani, valamint az utols6 kifizetesi kerelmet benyUjtani." 

2, § A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdeseben az ,allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. torveny 
15. §-tiban szabtilyozott rendezett munkaOgyi kapcsolatok felteteleinek" szOvegresz hely€be az,tillamh.3ztartasr61 
sz616 2011. €vi CXCV. tOrveny 50. § (1} bekezdes a) pontja szerinti rendezett munkaOgyi kapcsolatok 
kOveteJmenyenek" szOveg Jep. 

3. § Hatalyat veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 
a) 24. § (1) bekezdese, 
b) 25/A. § (4) bekezdese, 

c) a 33. § (4) bekezdeseben az .. es a 24. § (1) bekezd€se szerinti 9 h6napos idOtartam, valamint a 24. § 

(2) bekezd€s szerinti hattirid6" sz0vegr€sz, 
d) 33. § (7) bekezdese, 
e) 35. § (9) bekezdese. 

2. Az Eur6pai MezOgazdasilgi Videkfejlesztesi Alapb61 a kedvezOtlen adottsagU teri.ileteken tOrteno 
gazdalkodashoz nyUjtand6 kompenzaci6s tamogatasok reszletes szabalyalr61 sz616 
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet m6dosltasa 

4. § Az Eur6pai Mez6gazdastigi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a kedvez6tlen adottstigU terOieteken tOrten& gazdtilkodtishoz 
nyUjtand6 kompenztici6s tilmogatilsok reszletes szab.3Jyair61 sz616 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a tovilbbiakban: 
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet) .Zar6 rendelkezesek" alcime a k5vetkez511/E. §·sal egeszUI ki: 
, 11/E. § Az Eur6pai Mez6gazdasilgi Vid€kfejlesztesi Alap es az Eur6pai Haltiszati Alap tarsfinanszfroztisilban 
megval6sul6 egyes agrar·videkfejlesztesl tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 9. § (3) bekezdeset a 2812015. (VI. 9.) MvM 
rendelet hattilyba!E§p€sekor folyamatban l€v6 eljtir3sokban is alkalmazni kell:' 

5. § A 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdeseben a .majus 15·eig a lakhelye" szovegresz helyebe a .majus 
15-eig, 2015. evben az egyseges k€relem benyUjtasanak hatAridejeig a lakhelye" szOveg Jep. 

6. § Hatalyat veszti a 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdeseben a,foldmuvelesOgyi igazgat6saga" szovegresz. 

3. Az Eur6pal Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61az allattart6 telepek korszerusftesehez 
nyujtand6 tamogatilsokreszletes feltetelelrol sz616 27/2007, (IV, 17,) FVM rendelet m6dosftasa 

7. § Az Eur6pai Mez6gazdastigi Vid€kfejlesztesi Alapb6] az <lllattart6 telepek korszerOsftesehez nyUjtand6 tamogatasok 
reszletes felteteleir61 sz616 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a tovabbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 
a k0vetkez6 22. §-sal egeszUI ki: 
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,22. § Az Eur6pai Mez6gazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tarsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agr.lr-vidt?kfejlesztt?si tilmogatilsl rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 9/C. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelet hatillybalepesekor folyamatban l€v6 Ogyekben is alkalmazni kell." 

8, § A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9/C. §-aban a"2015. marcius 31. napjaig koteles megval6sftani, valamint az utols6 

kifizett?si kt?relmet 2015. miljus 31. napjilig kOteles benyUjtani" sz0vegr€sz helyt?be a ,2015. jUnius 30. napjciig 

kOteles megval6sftani. valamint az utols6 kifizet€si k€relmet 2015. jUlius 31. napjilig k5teles benyUjtani azzat hogy 
a kapcsol6d6 jog erOs engedt?lyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazand6" szOveg lep. 

4. Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 az evelo, lagy szani energiailltetvenyek 

telepitesehez nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 

m6dosftasa 

9. § Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€s! Alapb61 az €vel6, IAgy szarU energia01tetv€nyek telepft€s€hez nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 71/2007. (VII. 27.) 

FVM rendelet],.Z3r6 rendelkez€s" aid me a k6vetkez6 1 0/A. §~sal eg€szUI ki: 

"1 0/A. § Az Eur6pai Mez6gazdasclgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halihzati Alap tarsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 8. § (3) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelet hatalybalepesekor folyamatban l€v6 eljarasokban is alkalmaznl kell:' 

10. § A 7112007. (VII.27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdeseben a"majus 15-ig" szovegresz helyebe az .. az egyseges kerelem 

benyUjtasanak hatc1ridej€ig" sz5veg Jep. 

5. Az Eur6pai MezCigazdascJgl Vld€kfejlesztesi Alapb61 a rOvid vcigcisfordul6jU fils szArU 
energialiltetvenyek telepftesehez nyujtott tamogatas lgenybevetelenek reszletes felteteleirol sz616 

72/2007, (VII, 27.) FVM rendelet m6dosftasa 

11. § Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a rOvid vagasfordul6jU f3s szc'irU energiaOitetvenyek 
telepftesehez nyUjtott tamogatc'is ig€nybevetel€nek reszietes felt€teleir61 sz616 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 
[a tovc'ibbiakban: 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] .. Zc'ir6 rendelkezesek" alcfme a k5vetkez6 11/A. §-sal eg€szOJ ki: 
,.11/A. § Az Eur6pai Mez6gazdasc'igi Vid€kfejleszt€si Aiap €s az Eur6pai Halc'iszati Alap tarsfinanszfrozc'isc'iban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6dosltasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapltott 8. § (3) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelet hatc'ilybalepesekor folyamatban l€v6 eljarasokban is alkalmazni kell." 

12. § A 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdeseben a "majus 15-ig megval6sul" szovegresz helyebe 

aznaz egyseges k€relem benyUjtasanak hataridej€:ig megval6sul" sz5veg Jep. 

6, Az Eur6pai MezOgazdasBgi Videkfejlesztesi Alapb61 az OntOztlsr a melioraci6 es a teri.ileti 
vizgazdillkodas mez6gazdasilgi i.izemi es kOzOsstlglletesitmenyeinek fejlesztesehez nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 34/2008. (Ill. 27,) FVM rendelet m6dosftasa 

13. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasc'igi Vid€kfejlesztesi Alapb61 az Ontozes, a meliorc'ici6 es a terOietl vfzgazdc'ilkodc'is 
mez6gazdasc'igi i.izemi es k5z5ss€gi Jetesftmenyeinek fejleszt€s€hez nyt'ijtand6 tamogatc'isok reszletes felteteleir61 
sz616 34/2008. (Ill. 27.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 34/2008. (Ill. 27.) FVM rendelet] 9. §-a a kovetkez6 

(5) bekezdessel egeszOI ki: 

,(5) Az 5/A. § szerintl tamogatasi Ogyben az utols6 kifizet€si k€relmet 2015. augusztus 31. napjc'iig kell benyUjtanl:' 
(2) A 34/2008. (Ill. 27.) FVM rendelet"Zar6 rendelkezesek" aid me a kovetkezo 12/F. §-sal egeszOI ki: 

"12/F. § Az Eur6pai Mez6gazdasc'igi Vid€kfejleszt€:si Alap es az EurOpa I Halc'iszati Alap tarsfinanszfrozc'isc'iban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 9. § (5) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelet hatillybalepesekor folyamatban leva Ogyekben is alkalmazni kell." 
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7. Az Eur6pai MezOgazdasagl VidE!kfejlesztE!si Alapb61 a turisztikai tevekenysE!gek OsztOnzesehez 
nyujtand6 himogatasok reszletes felteteleirOI sz616 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet m6dosltasa 
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14. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasagi Vid€kfejlesztesi Alapb61 a turisztikai tev€kenys€gek OsztOnzesehez nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 137/2008. (X. 18.) 

FVM rendelet]8. §-a a kovetkezo (4) bekezdessel egeszUI ki: 

,(4} Amennyiben az iigyf€1 a (2) bekezd€sben meghatarozott valamely okiratot az utols6 kifizet€si k€relemmel nem 
nyUjtja bees hianyp6tlas kereteben sem tudja p6tolni, mert azzal meg nem rendelkezik, az MVH a kifizet€si eljarast 
ennek benytljt.3s.3ig, de legk€s6bb 2015. szeptember 30-ig felfiiggeszti. 2015. szeptember 30. napjat k0vet6en 
a (2) bekezd€sben meghatarozott barmely okirat hi.3nya eseten a kifizet€si k€relem elutasft.3sra keriil." 

(2) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet.Zar6 rendelkezes" aldme a kovetkezo 10/D. §-sal egeszUI ki: 

,.10/D. § Az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Vrd€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Hal.3szati Alap tarsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-vid€kfejleszt€si t.3mogat.3si rendetetek m6dosft.3s.3r61 sz6/6 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapltott 8. § (4) bekezdeset es 8/A. § 

(4) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva Ugyekben is alkalmazni kel!; 

15. § A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8/A. § (4) bekezdeseben a .kovetoen harom havonta" szovegresz helyebe 

a,kOvetOen- az utols6 kifizet€si k€relmet kiveve- h.3romhavonta" szOveg Jep. 

8. Az Eur6pai Mezogazdasilgi Videkfejlesztesi Alapb61 az Oj Magyarorszilg Videkfejlesztesi Program 

I. E!s II. intE!zkedE!scsoportjahoz kapcsol6d6 kE!pzE!sek targyaban nyUjtand6 tamogatasok rE!szletes 
felteteleirol sz616 139/2008, (X. 22.) FVM rendelet m6dositasa 

16. § Az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 az Oj Magyarorszag VidE!kfejleszt€si Program I. es 
II. int€zked€scsoportj.3hoz kapcsol6d6 k€pz€sek tc1rgy.3ban nyUjtand6 tamogatilsok reszletes felt€teleir61 sz6/6 
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet) ,Zar6 rendelkezes" alclme 

a k6vetkez610/l. §-sal eg€sz01 ki: 

II 10/1. § Az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Vrd€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap t.3rsfinanszfrozasaban 
megval6su/6 egyes agr.3r-vid€kfejleszt€si t.3mogatasi rendeletek m6dosft.3sar61 sz616 28/2015. (VI. 9.} MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet) hata!yon kivU! helyezett rendelkezest a 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelet hatalybah~pesekor folyamatban Jevo Ogyekben sem kell alkalmazni:' 

17. § Hatalyat veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdeseben az.a felnottkepzesi szerzodes megkotesenek 

datumat61 sz.3mftott 24 h6napon be lUI, de" sz6vegr€sz. 

9. Az Eur6pai MezOgazdasagi VidekfejlesztE!si Alapb61 tamogatott inb~zkedesek monitoring 
adatszolgiiltatasi rend jere vonatkoz6 reszletes szabalyokr61 sz616 18/2009. (Ill. 6.) FVM rendelet 

m6dositasa 

18. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 tamogatott int€zked€sek monitoring adatszolg.31tatc1si rendjere 
vonatkoz6 reszletes szabalyokr61 sz61618/2009. (Ill. 6.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 18/2009. (Ill. 6.) FVM rendelet) 

2. §-a a k0vetkez6 8. ponttal egeszGI ki: 
(£ rendelet alkafmazdsdban:) 

,8. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrar-, Elelmiszergazdasagi es Vid€kfejleszt€si Kamara munkav.3llal6ja, 
aki az agr.3r-vid€kfejlesztesi tamogatasok igenybevetelevel Osszef0gg6 elektronikus Ogyintezesben technikai 
k0zrem0k6d6k€ntj.3r eli" 

(2) A 18/2009. (Ill. 6.) FVM rendelet a kovetkezo 3/C. §-sal egeszUI ki: 

,3/C. § Amennyiben az adatszolgaltatasi kOtelezettseg elektronikus (Jton t0rt€n6 teljesft€se saran az Ogyf€1 helyett 
kamarai meghatalmazott jar el, a kamarai meghatalmaz.3sra, annak benyUjt.3s.3ra, megszlinesere, megszOntetesere, 
valamint a kamarai meghatalmazott eljarasara, az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Garancia Alapb61, valamint a kOzponti 
k01ts€gvet€sb61 finanszfrozott egyes tamogatasok ig€nybev€tel€vel kapcsolatos egys€ges elj.3r.3si szab.3lyokr61 sz616 
minlszteri rendelet rendelkez€seit kell alkalmaznl~ 
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(3) A 18/2009. (Ill. 6.) FVM rendelet a kovetkez6 7/A. §-sal egeszUI ki: 

"7/A. § Az Eur6pai Mez6gazdasi3gi Vid€:kfejleszt€:si Alap €s az Eur6pai Halclszati Alap tilrsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dositasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel (a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapitott 2. § 6. es 8. pontjat valamint 3/C. §-at 

a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 eljarasokban is alkalmazni kell:' 

19, § Hatalyat veszti a 18/2009. (Ill. 6.) FVM rendelet 2. § 6. pontjaban az "a Magyar Agrar-, tlelmiszergazdasagi es 

Vid€kfejlesztesl Kamara falugazdasz munkatclrsa, vagy" sz6vegresz. 

1 o. Az Eur6pai MezOgazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 az agnir-erdeszeti rendszerek mezOgazdasAgi 
fiildterUieteken torte no elso letrehozasahoz nyujtand6 tamogatas igenybevetelenek reszletes 

szabalyalr61sz616 46/2009, (IV, 16,) FVM rendelet m6dosftasa 

20. § Az Eur6pai Mez6gazdasagi Vid€kfejleszt€si Alapb61 az agrar-erdeszeti rendszerek mez6gazdasagi fOidterO!eteken 

t6rt€n6 els6 !etrehozasahoz nyUjtand6 tclmogatas ig€nybevetel€nek reszletes szabc'ilyair61 sz616 46/2009. (IV. 16.) 

FVM rendelet (a tovabbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet] "Zar6 rendelkezesek" alcime a k6vetkez6 14/B. §-sal 

egeszUI ki: 

, 14/B. § Az Eur6pai Mez6gazdas8.gi Vid€kfejleszt€si Alap €s az Eur6pai Halaszati Alap tclrsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dositasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelettel (a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapltott 6. § (1) bekezdeset, 10. § 

(1) bekezdeset es 1. mellekletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva eljarasokban is 

alkalmazni kell~ 

21. § A46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 

a) 6. § {1) bekezd€s€ben es az 1. me!l€kletben foglalt t8.blilzat 8:7 mez6J€ben a ,.masodlk ev majus 15-€ig" 

sz0vegr€sz helyebe a,masodik evben, az egyseges kere!em benyUjtasanak hatilridej€ig" sz6veg, 

b) 10. § (1) bekezdeseben a ,majus 15-ig" sz6vegr€sz hely€be az ,az annak benyUjtcls8.ra meghatarozott 

hatc1rid6ben" szOveg 
lep. 

11, Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtott agrar-kornyezetgazdalkodasi 

tamogatasok igenybevetelenek reszletes felteteleiriilsz616 61/2009, (V, 14,) FVM rendelet m6dosftasa 

22. § Az Eur6pai Mez6gazdas8.gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 nyUjtott agrJ.r-kOrnyezetgazdcllkodasi tamogat3sok 
igenybevetelenek reszletes felteteleir61 sz616 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a tovabbiakban: 61/2009. (V. 14.) 

FVM rendeletLZ3r6 rendelkezes" alcfme a k6vetkez6 83, §-sal eg€sz01 ki: 
,83, § Az Eur6pai Mez6gazdas<igi Videkfejlesztesi Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tarsfinanszlrozasaban 

megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel (a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapitott 42. § (3) bekezdest a 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelet hatalybah~pesekor folyamatban leva eljarasokban is alkalmazni kell:' 

23. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 42. § (3) bekezdeseben a "majus 15-ig" szovegresz helyebe az "az annak 

benydjtasara meghatarozott hatMid6ben" sz6veg lep. 

12, Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtand6, a videki gazdasag 

es lakossag szamara nyujtott alapszolgaltatasok koreben az integralt kozossegi es szolgaltat6 ter 

kialakitasara es mOkOdtetesere ig8nybe vehetO tAmogatasok reszletes felt8teleir01 sz616 
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet m6dosftasa 

24. § Az Eur6pai Mez6gazdasagi Vldekfejlesztesi Alapb61 nydjtand6, a videki gazdasag es lakossag szamara nydjtott 

alapszolgaltatasok koreben az integralt k6z6ssegl es szolgaltat6 ter kialakftastna es mGk6dtetesere ig€nybe vehet6 

tamogatasok res~etes felteteleir61 sz616 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a tovabbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) 

FVM rendelet],Z<ir6 rendelkezes" alcfme a k6vetkez6 13/D. §-sal egeszOI ki: 
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, 13/D. § Az Eur6pai Mez6gazdasflgi Vid€kfejlesztE!si Alap es az Eur6pai Halflszati Alap tflrsfinanszfroz.3s.3ban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesl tamogatasi rendeletek m6dositasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 5. § (12) bekezdeset es 11. § 
(1a) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 Ggyekben is alkalmazni kell." 

25. § A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 

a) 5. § (12) bekezdE!sE!ben aznflprilis 30:' sz0vegr€sz helyE!be anjUlius 31 :' szOveg, 
b) a 11. § (1a) bekezdeseben anvalamint aprilis 1. es 30:' szOvegresz helyebe azn.3prilis 1. es 30., valamint jUlius 1. 

es 31 :' szOveg 
lep. 

13. Az Eur6pai Mezligazdasilgl Vldekfejlesztesi Alapb61 a Helyi Videkfejlesztesi Strategiilk 
LEADER fejezetenek vegrehajtilsilhoz nyujtand6 tilmogatasok reszletes felteteleirlil sz616 
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet m6dosftilsa 

26. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a Helyi Videkfejlesztesi Strategiak LEADER fejezetenek 
vegrehajtasahoz nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 
[a tovabbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 11. § (1) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 
nO) Ha a jogcfmrendeletben es a palyazati felhfvasban szerepl6 ertekel€si szempontok ellen6rzese soran kiderOI, 
hogy az OgyfeJ az ertekel€si szemponthoz tartoz6 val! a It kOtelezettseget nem teljesftette, akkor az adott ertekelesi 
szempont vonatkozasaban szempontonkent a j6vclhagyott tamogat.3si Osszeg 2%-anak megfelel6 Osszeget 
intezkedesben val6 jogosulatlan reszvetel jogdmen kOteles visszafizetni~ 

(2) A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet,Zar6 rendelkezes" alcfme a kovetkez5 12/E. §-sal egeszGI ki: 
"12/E. § Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halflszati Alap t.3rsfinanszfrozflsclban 
megval6su/6 egyes agr.3r-vid€kfejlesztE!si tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 11. § (1) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev5 
eljarasokban, es jogorvoslati eljilrilsokban is alkalmazni kell, 

b) hatalyon kfvGI helyezett 7. § (7) bekezdes e) pontjat a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor 
folyamatban IE!v6 Ogyekben sem kell alkalmazni:' 

27. § Hatalyat veszti a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 7. § (7) bekezdes e) pontja. 

14. Az Eur6pai Mez6gazdasAgi VidE!kfejlesztesi Alapb61 az erd6-k0rnyezetvedelmi intezkedesekhez 
nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirlil sz616 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet m6dosftilsa 

28. § Az Eur6pai MezOgazdasilgi Videkfejleszt€si Alapb61 az erd6-k0rnyezetv€delmi intezkedesekhez nyU)tand6 
tamogatasok reszletes felteteleir51 sz616 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 124/2009. (IX. 24.) 
FVM rendelet},Ziir6 rendelkezesek" alcfme a k0vetkez6 27/E. §-sal egeszOI ki: 

,27 /E. § Az Eur6pai MezOgazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alap E!s az Eur6pai Halilszati Alap tclrsfinanszfrozasaban 
megval6su/6 egyes agrar-vid€kfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftas3r61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 9. § (2), (4) es (5) bekezdeset a 28/2015. 
(VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev5 eljarasokban is alkalmazni kell." 

29. § A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 

a) 9. § (4) bekezdeseben a ,.benydjtasi evenek jdnius 9-i illlapota alapjan" szOvegrE!sz helyebe az ,.az adott €vi 
k€relembenyUjt3si id6szak- jogvesztO hata!lyal bfr6- utols6 napja szerinti a !Ia pot alapjclnn szOveg, 

b) 9. § (5) bekezdeseben a ,,kormanyhivatal erdeszeti hat6siig3hoz" szOvegresz helyebe a ,.kormanyhivatalhozn 
szOveg 

lep. 

30. § Hatalyat veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdeseben a., majus 15-ig" szovegresz. 
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15. Az Eur6pal Mezilgazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 az erdilszerkezet atalakitasahoz nylijtand6 

tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 139/2009, (X. 22.) FVM rendelet m6dositasa 

31. § Az Eur6pai Mez6gazdasclgi Vid€kfejleszt€si Alapb6l az erd6szerkezet iltalakftils3hoz nyUjtand6 tclmogatasok 
reszletes felteteleirol sz616 139/2009. {X. 22.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 139/2009. {X. 22.) FVM rendelet] 

a k0vetkez6 15/B. §-sal egeszOI ki: 

"15/B. § Az Eur6pai Mez5gazdasclgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halclszati Alap tilrsfinanszfrozasaban 
megval6sut6 egyes agrar-vid€kfejlesztesi tamogatilsi rendeletek m6dosftilsilr61 sz616 28/2015. (VI. 9.) 
MvM rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. {VI. 9.) MvM rendelet) megallapftott 9. § {3) es {5) bekezdeset a 28/2015. 

{VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban levo eljarasokban is alkalmazni kell: 

32. § A 139/2009. {X. 22.) FVM rendelet 

a) 9. § {3) bekezdeseben a ,miljus 15-ig" szOvegresz hely€be az .. az annak benyUjtils3ra meghatarozott 

hatilridOben" sz6veg, 
b) 9. § (5) bekezdeseben a "benytljtasi evenek jUnius 9-ei allapota" sz0vegr€sz hely€be az ,az adott €vi 

k€re/embenyUjtc'isi id6szak- jogveszt6 hatc'illyal bfr6- utols6 napja szerinti c'illapota" szOveg 
lep. 

16. Az Eur6pai Mezilgazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a turisztikai tevekenysegek osztonzesehez 

nylijtand6 tamogatasok reszletes felteteleirill sz616160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet m6dositasa 

33. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasc'igi Vid€kfej/eszt€si Alapb61 a tur!sztikai tev€kenys€gek OsztOnzesehez nyUjtand6 
tamogatasok n!szletes felteteleir61 sz616 160/2009. {XI. 19.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 160/2009. {XI. 19.) 

FVM rendelet]8. §-a a kovetkez6 {5) bekezdessel egeszOI ki: 

,.(5) Amennyiben az Ogyfel a (3) bekezd€sben meghatc'irozott valamely okiratot az utols6 kifizet€si k€relemmel nem 
nyUjtja be es hic'.inyp6tlas kereteben sem tudja p6tolni, mert azzal meg nem rende!kezik, vagy az engedely meg 
nem emelkedett joger6re, az MVH a kifizet€si eljc'inht ennek benyUjtc'isc'iig, de legk€s6bb 2015. szeptember 30·ig 
felfOggeszti. 2015. szeptember 30. napjat k0vet6en a (3) bekezd€sben meghatarozott bc'.irmely okirat hJanya eseten 
a kifizet€si k€relem elutasftasra keriil." 

{2) A 160/2009. {XI. 19.) FVM rendelet.Zar6 rendelkezesek" aid me a kovetkez6 10/F. §-sal egeszOI ki: 

,1 0/F. § Az Eur6pai Mez6gazdasc'igl Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halc'iszati Alap tc'irsfinanszfrozasaban 
megva/6sul6 egyes agrc'ir·vid€kfejleszt€si tcimogatiisi rendeletek m6dosftc'is3r61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. {VI. 9.) MvM rendelet] megallapltott 8. § {5) es 8/A. § {4) bekezdeset a 28/2015. 

{VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva Ugyekben is alkalmaznl kell: 

34. § A 160/2009. {XI. 19.) FVM rendelet 8/A. § {4) bekezdeseben a .kovetoen harom havonta" szovegresz helyebe 

a,.k0vet6en- az utols6 kifizet€si k€relmet kiveve- h<lromhavonta" szOveg l€p. 

17. Az Eur6pai MezOgazdasclgi Vid€kfejlesztesi Alapb61 a turisztikai tevekenysegek OsztOnzesehez 
2011-161 nylijtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 44/2011. {V. 26.) VM rendelet m6dosltasa 

35. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasc'igi Vid€kfejlesztesi Alapb61 a turisztikai tevekenys€gek OsztOnzesehez 2011·t61 nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 44/2011. {V. 26.) VM rendelet [a tovabbiakban: 44/2011. {V. 26.) 

VM rendelet] 15. §·a a k6vetkez6 (5) bekezdessel eg€sz01 ki: 
,.(5) Amennyiben az Ogyf€1 a (3) bekezd€sben meghatarozott valamely okiratot az utols6 kifizet€si k€relemmel nem 
nyUjtja be es hiclnyp6tlc'is keret€ben sem tudja p6tolni, mert azzal meg nem rendelkezik, vagy az enged€/y meg 
nem emelkedett joger6re, az MVH a kifizet€si eljarast ennek benyUjtasclig, de legk€s6bb 2015. szeptember 30-ig 
felfilggeszti. 2015. szeptember 30. napjclt k0vet6en a (3) bekezdesben meghatarozott barmely okirat hi<lnya eseten 
a klfizet€si k€relem e/utasftasra kerOI:' 

{2) A 44/2011. {V. 26.) VM rendelet a kovetkezo 17 /D. §-sal egeszUI ki: 

R 17/D. § Az Eur6pai Mez6gazdasc'igi Videkfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halclszati Alap tclrsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesl tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. {VI. 9.) 

MvM rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. {VI. 9.) MvM rendelet) megallapitott 15. § {4) es {5) bekezdeset 
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a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban l€v6 eljarasokban valamint jogorvoslati 

eljarasokban is alkalmaznl kell~ 

36. § A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (4) bekezd€s€ben a"k6vet6en harom havonta" sz0vegr€sz hely€be a,k6vet6en 

- az utols6 kifizet€si k€relmet kiv€ve- hchomhavonta" szOveg Jep. 

18. Az Eur6pai Halaszati A lap tarsfinanszirozasaban megval6sul6 Haltiszati Operatlv Program 
2. prioritasi tengelye szerinti beruhazasi tamogatasok feltetelelrol sz616 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 

m6dosrtasa 

37. § (1) Az Eur6pai HaJaszati Alap t.irsfinanszfrozasaban megval6sul6 Halilszati Operatfv Program 2. prioritAsi tengelye 

szerinti beruhazasi tamogatasok felteteleir61 sz616 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a tovabbiakban: 50/2011. (VI. 6.) 

VM rendelet] 10. § (6) bekezdes b) pontja a kovetkez6 bd) alponttal egeszOI ki: 

(Kifizetesi kfrelmeket 

2075-ben) 

,bd) szeptember 15. es szeptember 30." 

(kOzOtt lehet benyUjtani.) 

(2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 12. alcime a kovetkez6 20/A. §-sal egeszOI ki: 

"20/A. § Amennyiben az Ogyf€1 a 20. §-ban meghatarozott valamely okiratot az utols6 kifizet€si k€relemmel nem 

nyUjtja bees hianyp6tlas keret€ben sem tudja p6tolni, mert azzal meg nem rendelkezik, vagy az enged€1y meg nem 

emelkedettjoger6re, az MVH a kifizet€si eljarast ennek benyUjtasaig, de Jegk€s6bb 2015. okt6ber 31-ig felfOggeszti. 

2015. okt6ber 31. napjat k6vet6en a 20. §-ban meghatarozott barmely okirat hiilnya eseten a kifizet€si k€relem 

elutasftasra kerUJ~ 

(3) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a 27. alcfmet megel6z6en a kovetkez6 41/C. §-sal egeszOI ki: 

,41/C. § Az Eur6pai Mez6gazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tarsfinanszfrozilsilban 

megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dositasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 10. § (6) bekezdes b) pont bd) alpontjat, 10. § (7) bekezdeset, 18. § (1) bekezdeset, 20/A. §-at 

a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatillybah~pesekor folyamatban l€v6 Ugyekben is alkalmazni kell, 

b) hatalyon kivOI helyezett 13. § (3a) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban 

l€v6 Ugyekben sem kell alkalmazni~ 

38. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 

a) 10. § (7) bekezdeseben a,JUlius 31 -et" szOvegresz hely€be a"szeptember 30-ilt" szOveg, 

b) 18. § (1) bekezdeseben a,jUiius 31-!g" sz6vegresz hely€be a"szeptember 30. napj.3.ig" szOveg 

lep. 

39. § Hatalyat veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 13. § (3a) bekezdese. 

19. Az Eur6pai Mezogazdasilgi Videkfejlesztesi Alapb61 gylimolcs es kerteszeti liltetvenyek 

korszerlisitesehez, letesitesehez 2011. evtOI nyUjtand6 tamogatcisok igenybevetelenek reszletes 
felteteleirol sz616 55/2011, (VI. 1 0,) VM rendelet m6dositasa 

40, § Az Eur6pai Mez6gazdas.3.gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 gyOmOics es kert€szeti Ultetv€nyek korszerUsft€s€hez, 

l€tesft€s€hez 201 1. evt61 nyUjtand6 tamogatasok ig€nybev€telenek reszletes felt€teleir61 sz616 55/2011. (VI. 10.) 

VM rendelet [a tovabbiakban: 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet] a kovetkez5 15. §-sal egeszOI ki: 

"15. § Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alap €s az Eur6pai Hal.3.szati Alap t.3.rsfinanszfroz.3.s.3.ban 

megval6sul6 egyes agrar-vid€kfejleszt€si t.3.mogat.3.si rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapitott 8. § (1) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 eljarasokban is alkalmazni kell~ 

41. § Hatalyat veszti az 55/2011. (VI. 1 0.) VM rendelet 8. § (1) bekezdeseben a,majus 1 5-ig" szovegresz. 
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20. Az Eur6pai Mezogazdasagl Videkfejlesztesi Alapb61 a Helyi Videkfejlesztesi Strategiak 

LEADER fejezetenek vegreha)tasahoz 2011-tol nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet m6dosftasa 

42. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a Helyi Videkfejlesztesi Strategiak LEADER fejezetenek 

vegrehajtasahoz 2011-tol nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 

(a tovabbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet]1 0. § (7) bekezdes d) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

(E jogcfm kereteben a LEADER kOzOssegi oHU fejlesztes eseteben) 

,d) a tamogathat6 m0k6d€si kiadasok vonatkozasaban a Vhr. 20. § (4) bekezdeset nem kell alkalmazni:' 
(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 24. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,(2) Ha a jogdmrendeletben es a palyazati felhfv3sban szerepiO ert€ke!E~si szempontok ellen6rzese saran kiderUI, 
hogy az i.igyfel az €rt€keh?si szemponthoz tartoz6 vc1Jialt k6telezetts€get nem teljesftette, akkor az adott ert€kel€si 
szempont vonatkozasaban szempontonk€nt a j6vahagyott tamogatasi Osszeg 2%-anak megfelel6 Osszeget 

int€zked€sben val6 jogosulatlan r€szv€tel jogcfmen kOteles visszafizetni." 

(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a k6vetkez6 25/F. §-sal egeszUI ki: 

,25/F. § Az Eur6pai Mez6gazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tilrsfinanszfroz.3.silban 

megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dositasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] me9allapitott 10. § (7) bekezdes d) pontjat, 22. § 

(2) bekezdeset es 24. § (2) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 

Ogyekben is alkalmazni kell:' 

43. § A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. § (2) bekezdeseben a .Vhr. 16/B. § (2) bekezdesevel" szovegresz helyebe 

a,Vhr. 16/B. § (2) es (2a) bekezdesevel" szoveg lep. 

21. Az Eur6pai MezOgazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a kerteszet korszerUsitesehez nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet m6dosftasa 

44. § Az Eur6pai MezOgazdasagi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a kerteszet korszen1sftesehez nydjtand6 tamogatasok r€szletes 

felteteleirol sz616 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet [a tovabbiakban: 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet] a kovetkezo 1 s. §-sal 

egeszOI ki: 

"15. § Az Eur6pai Mez6gazdasflgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halilszati Alap tflrsfinanszfrozilsilban 

megval6sul6 egyes agrar~vid€kfejleszt€si t.3.mogatasi rendeletek m6dosftas.3.r61 sz616 28/2015. (VI. 9.} MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapitott 3. § (7) bekezdeset a 28/201 s. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva Ogyekben 

is alkalmazni kell, 

b) hatalyon kivUI helyezett 3. § (6) bekezdeset es 9. § (12) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatfllybalepesekor folyamatban l€v6 eljinasokban, valamintjogorvoslati eljarasokban sem kell alkalmaznl." 

45. § A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 

a} 3. § (7) bekezdes a} pontjilban a,kOzlesetOI" szOvegresz helyebe a,.joger6re emelkedesetOI" szOveg, 

b} 3. § {7) bekezdes b) pontjilban az ,aki 2015. milrcius 31. napjat megel6z6 ket even be!OI veszi k€zhez 

a tamogatilsi hatarozatot" szOvegresz helyebe az ~akinek a tamogatilsi hatarozata 2013. marcius 31. napjat 

megel6z6en emelkedett joger6re" sz6veg 

lep. 

46. § Hatalyatveszti a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 

a) 3. § (6) bekezdese es 

b) 9. § (12) bekezdese. 



MAGYAR K0ZL0NY • 201S.evl79 . .szam 

22. A LEADER Helyi Akci6csoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Meziigazdasagi Videkfejlesztesi 
Alapb61 nyujtand6 videkfejlesztesi tamogatas reszletes felteteleirol sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM 
rendelet m6dositcisa 
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47. § (1) A LEADER Helyi Akci6csoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Mezagazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 
nyujtand6 videkfejlesztesi tamogatas reszletes felteteleir61 sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet [a tovabbiakban: 
30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet) 2. § (3) bekezdes a) pontja helyebe a k6vetkez6 rendelkezes lep: 
[Az (1) bekezdes b) pontjaban meghatdrozott feladat akkor min6s0l teljesitettnek, ha a LEADER HACS ona/16 
feladatelldtds Utjdn alapkOvetelm€nykent az afdbbiakat teljesfti] 

,a) az illet€kess€gi terOieten az (1) bekezdes b) pontja szerinti, kO!On bejiirattal rendelkez6, legaliibb 20m2 Osszes 
alapterO!etU Oniill6, sz€1essavU internetes kapcsolattal elliitott kOzponti irodiit Ozemeltet, amely legaliibb heti egy 
munkanapon 10 6riiban, a t6bbi munkanapon legaliibb 4 6riiban a LEADER HACS honlapjiin meghirdetett nyitva 
tartiisi id6ben az Ogyfelek rendelkezesere ell!;" 

(2) A 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 11. §·a a k6vetkez6 (Sb) bekezdessel egeszOI ki: 

,(5b) Az Ogyfel a 2015 okt6bereben benyujtott kifizetesi kerelmeben- az (5) bekezdes b) pontjaban foglaltakon 
felill- elszamolhatja a 2015 okt6ber€ben felmerUit szemelyi es dologi kiadasokat ls.u 

(3) A 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 11. § (6) bekezdese helyebe a k5vetkez6 rendelkezes lep: 
,(6) Az (5) bekezdes a) pontja szerinti kifizetesi kerelem benyujtasara az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val 
k5t5tt feladat iitruhiiziisr61 sz616 szerz6d€sben meghatiirozott feladatait ellatta, vagy, amelynek atruhazott 
feladatelliitiisr61 sz616 szerz6d€se k5z6s megegyezessel szUnt meg, es munkatervi feladatait elliitta~ 

(4) A 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 13. §-a a kovetkeza (8) bekezdessel egeszOI ki: 
,{8) Az Eur6pal Mez6gazdasagi Vid€kfejleszt€!si Alap es az Eur6pai Ha!aszati Alap tclrsfinansziroziisiiban megval6sul6 
egyes agrar-videkfejlesztesl tamogatasl rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel 
[a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 
a) 11. § (6) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 Ogyekben, 
b) 1. mellekletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva kifizetesi idaszak egesze 
tekintet€ben 
is alkalmazni kell." 

(5) A 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 1. melleklete az 1. melleklet szerint m6dosul. 

48. § A 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 
a) 5. § (4) bekezdeseben az,500 ooo Ft" szovegresz helyebe a, 100 ooo Ft" szoveg, 
b) 5. melleklet cimeben az,500 ooo Ft/db" szovegresz helyebe a, 100 ooo Ft/db" szoveg 
lep. 

49. § Hatalyat veszti a 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 2. § (3) bekezdes b) pontja. 

23. Az Eur6pai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesl Alapb61 a mikrovallalkozasok letrehozasara es 
fejlesztesere LEADER Helyi Akci6csoportok kozremfikodesevel2012-ben nylijtand6 tamogatasok 
reszletes felteteleir61 sz616 47/2012. (V. 11.} VM rendelet m6dositcisa 

so.§ (1) Az Eur6pai Mezagazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a mikrovallalkozasok letrehozasara es fejlesztesere LEADER Helyi 
Akci6csoportok kOzremOkOdesevel 2012-ben nyUjtand6 tamogatiisok reszletes felt€telelr61 sz616 47/2012. (V. 11.) 
VM rendelet [a tovabbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 12. § (1) bekezdese helyebe a kovetkeza rendelkezes 
lep: 
"(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdeset51 elteraen az Ogyfel ugyanazon j6vahagy6 tamogatasi hatarozat alapjan az elsa 
kifizet€si k€relem benyUjtclsat k6vet6en - az utols6 kifizetesi k€relmet ide nem ertve - koriibbi k€relme elbfralasa 
utan, vagy lega!abb haromhavonta nyujthat be kifizetesi kerelmeket a kifizetesi kerelmek benyujtasara nyitva all6 
id6szakon beiOI:' 

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. §-a a kovetkezo (3) bekezdessel egeszOI ki: 
,(3) Az utols6 kifizetesi kerelmet az Ogyfellegkesabb 2015. augusztus 31. napjaig nyujthatja be 

(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a kovetkeza 15/D. §-sal egeszOI ki: 
H 15/0. § Az Eur6pai Mez6gazdasiigi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tclrsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/201 s. (VI. 9.) MvM 
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rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapltott 4. § (5) bekezdeset, 12. § (1) es 

(3) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6ugyekben is alkalmazni kell; 

51.§ A 47/2012. {V. 11 ,) VM rendelet 4. § (5) bekezdeseben a,majus" sz6vegr€sz helyebe az,augusztus,. szOveg h~p. 

24. Az Eur6pai MezOgazdasclgi Videkfejlesztesi Alapb61 a mezOgazdasclgi termekek E!rteknOvelesehez 
a 2012. evben nyujtand6 tiimogatasok reszletes felteteleirol sz616 49/2012. (V. 22,) VM rendelet 

m6dosltasa 

52.§ (1) Az Eur6pai Mez6gazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a mez6gazdasilgi termfkek €rt€kn5vel€s€hez a 2012. €vben 

nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a tovabbiakban: 49/2012. (V. 22.) 

VM rendelet] 9. § (1) bekezdese helyebe a k5vetkez6 rendelkezes lep: 

Al) A Vhr. 17. § (2) bekezdeset61 elteroen az tigyfel ugyanazon j6vahagy6 tamogatasi hatarozat alapjan az els6 

kifizet€si kerelem benyUjtasat k5vet6en - az utols6 kifizetesi kerelmet ide nem ertve - korabbi kerelme elbfrilhha 
utan, vagy legalilbb hilromhavonta nyUjthat be kifizet€si kerelmeket a kifizetesi kerelmek benyUjtasara nyitva <3116 
id6szakon beiOI~ 

(2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (5) bekezdese helyebe a k5vetkez5 rendelkezes lep: 

.(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen, az Ogyfelnek legkesobb 2015. augusztus 31. napjaig kell 

az utols6 kifizetesi kerelmet benytljtania." 
(3) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a kovetkezo 17. §-sal egeszOI ki: 

, 17. § Az Eur6pal Mez6gazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halilszati Alap t<lrsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agr3r-vid€kfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6doslt.3s.3r61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapltott 9. § (1) es (5) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 

Ugyekben is alkalmazni keH, 
b) hatalyon klvtil helyezett 4. § (4) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 

eJjarasokban, valamint jogorvoslati eJjarasokban sem kell alkalmazni." 

53.§ Hatalyat veszti a 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 4. § (4) bekezdese. 

25, Az Eur6pai MezOgazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a turisztikai tevekenysegek OsztOnzesehez 

a LEADER Helyi Akci6csoportok k0zremiikOdesevel2012-tOI nyUjtand6 tamogatasok 

reszletes felteteleirol sz616 52/2012, (VI. 8.) VM rendelet m6dositasa 

54.§ (1) Az Eur6pai Mez6gazdasclgi Vid€kfejleszt€!si Alapb61 a turisztikai tev€kenysegek Oszt6nz€s€hez a LEADER Helyi 
Akd6csoportok kOzremUkOdesevel 2012-t61 nyUjtand6 tamogatasok reszletes felt€teleir61 sz616 52/2012. (VI. 8.} 
VM rendelet [a tovabbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 14. § (5) bekezdese helyebe a k5vetkez6 rendelkezes lep: 

,(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen az utols6 kifizetesi kerelmet 2015. augusztus 31. napjaig kell 

az Ugytelnek benyUjtani." 
(2) Az 52/2012. {VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a kovetkezo (7) bekezdessel egesztil ki: 

,(7) Amennyiben az Ogyf€1 a (2) bekezd€sben meghatarozott valamely okiratot az utols6 kifizet€si kerelemmel nem 
nyUjtja be es hiclnyp6tlils kereteben sem tudja p6tolni, mert azzal meg nem rendelkez'1k, vagy az engedely meg 
nem emelkedett joger6re, az MVH a kifizet€si eljclr.ist ennek benyUjt.isilig, de legk€s6bb 2015. szeptember 30-ig 
felfOggeszti. 2015. szeptember 30. napjilt k0vet6en a (2} bekezdesben meghatarozott barmely okirat hiclny eseten 

a kifizet€si k€relem elutasftilsra keri.il." 
(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a k5vetkez6 19/8. §-sal egesztil ki: 

,19/B. § Az Eur6pai Mez6gazdastigi Vid€kfejlesztl~si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tclrsfinanszlrozasaban 
megval6sul6 egyes agrat-vid€kfejleszt€si tclmogatilsi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.} MvM 
rendelettel [a tovabblakban: 28/2015. {VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 14. § (3), (5) es (7) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva 

Ugyekben is alkalmazni kell, 
b) hatalyon klvtil helyezett 9. § (14) bekezdeset es 14. § (6) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatillybal€p€sekor folyamatban l€v6 eljarasokban, valamintjogorvoslati eljilr.isokban sem kell alkalmazni:' 
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55.§ Az 52/2012. (VI. 8.} VM rendelet 14. § (3) bekezdeseben a,kOvetOen hclrom havonta" szOvegresz hely€be a,kOvetOen 
- az utols6 kifizetesi kerelmet kiveve- haromhavonta" szOveg !ep. 

56.§ Hatalyat veszti az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 

a) 9. § (14) bekezdese, 

b) 14. § (6) bekezdese. 

26. Az Eur6pai MezOgazdadgi Videkfejlesztesi Alapb61 az allattart6 telepek korszerUsftesehez 
2012. ev!OI nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 61/2012, (VI. 29.) VM rendelet 

m6dosftiisa 

57.§ Az Eur6pai MezOgazdasclgi Vid€kfejlesztesi Alapb61 az allattart6 telepek korszert1sftesehez 2012. evt61 nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a tovabbiakban: 61/2012. (VI. 29.) 

VM rendeletJ"9. zar6 rendelkezesek" alcfme a k0vetkez6 11/E. §-sal egeszOI ki: 
,. 11/E. § Az Eur6pai MezOgazdasclgi Vid€kfejlesztesi Alap es az Eur6pai Halclszati Alap tclrsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesl tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 3. § (6) bekezdeset, 9. § (3) bekezdeset es 10. § (4) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatcllybalepesekor folyamatban l€v6 Ogyekben is alkalmazni kell, 
b) hatalyon kfvOI helyezett rendelkezeseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban levo 

eljarasokban, valamint jogorvoslati e]jarasokban sem kell alkalmazni:' 

58.§ A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 

a) 3. § {6} bekezdeseben a"majus 31. napjaig" szOvegresz hely€be a,jUnius 30-ig" sz6veg, 
b) 9. § (3) bekezdeseben a"majus 31-ig" szOvegresz helyebe a"jlilius 31-ig" sz6veg, 
c) 10. § (4) bekezdeseben az,az Ogyf€1" sz6vegr€sz hely€be az,a termel6i csoport" szOveg 

lep. 

59.§ Hatalyat veszti a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 
a) 1. § (4) bekezdeseben azAs a 24. § (2) bekezdese" szovegresz, 

b) 9. § (2) bekezdese, 

c) 10. §(B) es (9) bekezdese. 

27, Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a LEADER Eur6pai Union beliili es harmadik 

orszagbeli teriiletekkel val6 nemzetkozi egyiittmUkodes vegrehajtasahoz 2012-tol nyujtand6 

tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 99/2012. (IX. 25,) VM rendelet m6dosftasa 

60. § Az Eur6pai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a LEADER Eur6pai Uni6n beiOii es harmadik orszagbeli 

terOietekkel val6 nemzetkOzi egyilttmt1kOdes vegrehajtasahoz 2012-t61 nyUjtand6 tamogatasok reszletes 
felteteleirol sz616 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a tovabbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] a kiivetkezo 21. §-sal 

eg€szill ki: 
,21. § Az Eur6pai Mez0gazdas8.gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tarsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesl tamogatasl rendeletek m6dosltasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 8. § (5) bekezdest es 11. § (1) bekezdest a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor 

folyamatban lev6 Ogyekben is alkalmazni kell, 
b) hatalyon kivOI helyezett rendelkezeseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 

Ogyekben sem kell alkalmazni." 

61. § A 99/2012. [IX. 25.) VM rendelet 

a) 8. § (5) bekezdeseben a"majus" szOvegresz helyebe a,jUiius" szOveg, 
b) 11. § (1) bekezdeseben a .benyoljtani" szovegresz helyebe a .benyujtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdeseben 

megjelolt idoszakban a Vhr. 16/B. § (2) es (2a) bekezdesevel osszhangban" szoveg 

lep. 
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62. § Hatalyat veszti a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 
a) 4. § (1) bekezdes a) pontjaban a .tovabba ennek igazolasat a kozzetetelt61 szamftott 8 napon beiOI," 

sz6vegresz, 
b) 11. § (2) bekezdeseben az.es 24. § (1) bekezdese" szovegresz. 

28. Az Eur6pai MezOgazdasagi VidE!kfejlesztE!si Alapb61 a falumegUjitclsra es -fejlesztE!sre LEADER Helyi 
Akci6csoportok kozremukodesevel2012-tol igenybe veheto tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet m6dosftasa 

63. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a falumegUjft3sra es -fejlesztesre LEADER Helyi Akci6csoportok 
k5zrem0k5d€s€vel2012-t61 ig€nybe vehetO t3mogat3sok r€szletes felt€teleir61 sz616 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
[a tovabbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. § 24. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
{£ rendelet alkalmazdsdban.~ 

,.24. orszdgos vedelem alatt 0116 tpftmeny: a kulturaJis Or6ks€g vedelmerOI sz616 tOrveny szerint meghatarozott 
kulturcllis Or0ks€g;" 

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (4) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 
.(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen az ugyfelnek az utols6 kifizetesi kerelmet 2015. junius 30. 
napjalg kell benyujtania," 

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. ale! me a kovetkeza 10/E. §-sal egeszOI ki: 
"1 0/E. § Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halaszati Alap tarsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agr.lr-vid€kfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (Vi. 9.) MvM rendelet] 
a) megailapftott 1. § 24. pontjat, 4. § (12) bekezdeset, 8. § (1) es (4) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 
hatalybalepesekor folyamatban leva Ogyekben is alkalmazni keil, 
b) hatalyon kfvOI helyezett 4. § (13) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 
eljarasokban, valamlntjogorvoslati eljarasokban sem kell alkalmazni:' 

64, § A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
a) 4. § {12) bekezdeseben a,m3jus 31:' sz0vegr€sz helyebe a,.jUnius 30:' szOveg, 
b) 8. § {1) bekezdeseben a "k6vet6en h3rom havontan sz5vegr€sz hely€be a ,k5vet6en ~ az utols6 kifizet€si 

k€relmet kiveve- haromhavonta" sz6veg 
lep. 

65. § Hatalyat veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (13) bekezdese. 

29. Az Eur6pai Meziigazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a videki iirokseg megorzesehez LEADER Helyi 
Akci6csoportok k0zremUkOdesevel2012-t01 igBnybe vehetO tamogatasok r8szletes felteteleirOI sz616 
103/2012. (X. 1.) VM rendelet m6dosftasa 

66. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasclgi Videkfejlesztesi Alapb61 a videki OrOkseg meg6rz€s€hez LEADER Helyi Akci6csoportok 
kozremukodesevel2012-tiil igenybe veheto tamogatasok reszletes felteteleirol sz616103/2012. (X. 1.) VM rendelet 
[a tovabbiakban: 103/2012. (X. 1.)VM rendelet]8. § (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
.(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen az Ogyfelnek az utols6 kifizetesi kerelmet 2015. junius 30. 

napj3ig kell benyUjtania." 
(2) A 103/2012. (X. 1.)VM rendelet 9. aicfme a kovetkez610/E. §-sal egeszOI ki: 

R 1 0/E. § Az Eur6pai Mez6gazdascigi Videkfejlesztesi Alap es az Eur6pai Halaszati Alap Uirsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejleszt€si tamogatasi rendeletek m6dosit3sclr61 sz616 28/2015. (VI. 9.} MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 
a) megallapftott 4. § (12) bekezdest, 8. § (1) es (4) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor 

folyamatban leva Ugyekben is alkalmazni kell, 
b) hatalyon kfvOI helyezett 4. § (13) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban leva 
eljilrilsokban, valamint jogorvoslati eljilrilsokban sem kell alkalmazni." 
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67. § A 103/2012. (X. 1.)VM rendelet 

a) 4. § (12) bekezdeseben a,majus 31 :' szOvegresz helyebe a,jUnius 30." sz6veg, 

b) 8. § (1) bekezdeseben a ,k6vet6en harem havonta" szOvegresz helyebe a ,k5vet6en - az utols6 kifizet€si 

kerelmet kiveve- h.3romhavonta" sz6veg 

lep. 

68. § Hatalyat veszti a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (13) bekezdese. 

30, Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a nem mezogazdasagi tevekenysegge torte no 

diverzifikalasra nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 

m6dosrtasa 

69. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdas.3gl Vid€kfejleszt€:si Alapb61 a nem mez6gazdasagi tev€:kenys€gge t0rt€n6 diverzifik.31.3sra 

nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a tovabblakban: 

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet]1 o. § (3) es (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 

,(3) A Vhr. 17. § (2} bekezdeset61 elter6en ugyanazon tamogatasi hatarozathoz kapcso/6d6an az Ugyf€1 az els6 

kUlzet€:si k€:relem benyUjt.3sat k0vet6en- az utols6 kifizetesi k€relmet kiv€:ve- hi3romhavonta nyUjthat be kifizet€si 

k€relmet. 

(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elter6en az Ogyfelnek az utols6 kifizetesi kerelmet 2015. augusztus 31. 

napjaig kell benyujtania:' 

(2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a kovetkez6 18. §-sal egeszOI ki: 

"18. § Az Eur6pai Mez6gazdasilgi Vid€kfejleszt€:si Alap es az Eur6pai Hal.3szati Alap tarsfinanszfrozasaban 

megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 2. § (7) bekezdest, valamint 1 o. § (3) es (4) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatalybalepesekor folyamatban leva Ogyekben is alkalmaznl kell, 

b) hatalyon kfviil helyezett 2. § (1 O) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hataJybalepesekor folyamatban lev6 

eljarasokban, valamintjogorvoslati eljarasokban sem kell alkalmazni." 

70. § A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (7) bekezdeseben a,majus" szOvegresz helyebe az,augusztus" szOveg Jep. 

71. § Hatalyat veszti a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (10) bekezdese. 

31. Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a LEADER tersegek kozotti egyiittmukodes 

vegrehajtasahoz nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 1 1/2013. (Ill, 5.) VM rendelet 

m6dosftasa 

72. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a LEADER tersegek kozotti egyOttmOkodes vegrehajtasahoz 

nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 11/2013. (Ill. 5.) VM rendelet [a tovabbiakban: 11/2013. (Ill. 5.) 

VM rendeletJ 6. §-a a k6vetkez6 (13) bekezd€ssel eg€szUI ki: 

,(13) A koordin.316 szervezet a projektmenedzsment tevekenyseghez kapcsol6d6 kiadasokat nem szamolhatja 

el teljes mertekben az utols6 egyUttmUkOd6 partner utols6 kifizet€si k€relmenek benyUjt.3scH megel6z6en. 

Amennyiben a koordin316 szervezet projektmenedzsment elsz.3moli3st €rint6 kifizet€si k€relme nem felel meg 

ezen feltetelnek, Ugy a k€relem alapjtm indult eljaras felfUggeszt€sre kerOI az utols6 egyOttmGk6d6 partner v€gs6 

elszamoJasat tartalmaz6 kifizet€si kerelem benyUjtasaig." 

(2) A 11/2013. (Ill. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,(1) A kifizetesi k€relmet elektronikus OrlapkitOitO szolg.31tatas segftsegevel el6.311itott elektronikus Urlapon, 

Ogyfelkapun keresztOI kell benytijtani a Vhr. 16/8. § (1) bekezdeseben megjelolt idoszakban a Vhr. 16/8. § (2) es 

{2a) bekezdesevel Osszhangban. A k€relemhez csatoland6 dokumentumokat szkennel€s Utj.3n el6clllftott forma ban 

kell csatolni a k€relemhez." 

(3) A 11/2013. (Ill. 5.) VM rendelet a kovetkezo 22. §-sal egeszUI ki: 

,22. § Az Eur6pai Mez6gazdas.3gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Hal.3szati Alap tclrsfinanszfrozi!isilban 

megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 8. § (5) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) 
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MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 Ogyekben, 4. § (1) bekezdeset, 6. § (13) bekezdeset es 11. § 

(1) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 eljarasokban es jogorvoslati 

eljclr3sokban is alkalmazni kell." 

73. § A 11/2013. (Ill. 5.) VM rendelet 8. § (5) bekezdeseben a.majus" szovegresz helyebe a,jtllius" szoveg lep. 

74. § Hatalyat veszti a 11/2013. (Ill. 5.) VM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdes a) pontjaban a .tovabba ennek igazolasat a k5zzetetelt61 szamftott 8 napon beiOI" 

szOvegresz, 
b) 11. § (2) bekezdese, 

c) 11. § (3) bekezdeseben az,es 24. § (1) bekezdese" szovegresz. 

32. Az Europa! Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 a Helyi Videkfejlesztesi Strategiak 

LEADER fejezetE!nek vE!grehajt8sclhoz 2013-ban nyUjtand6 t6mogatasok n!szletes felt8teleir01 sz616 
35/2013. (V. 22.) VM rendelet m6dositasa 

75. § Az Eur6pai MezOgazdasclgi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a Helyi Vid€kfejleszt€si Strat€gi3k LEADER fejezetenek 
vegrehajtasahoz 2013-ban nytljtand6 tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

(a tovabbiakban: 35/2011. (V. 22.) VM rendelet] a k5vetkez6 29. §-sal egeszUI ki: 

,29. § Az Eur6pai Mez0gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halclszati Alap tclrsfinanszfrozclsclban 
megva!6sul6 egyes agrar-vid€kfejleszt€si tamogatasi rendeletek m6dosftasar61 sz6!6 28/2015. (VI. 9.} MvM 

rendelettel [a tovabblakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 3. § (7) bekezdeset es 17. § (1) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hata!ybalepesekor 

folyamatban Jev6 Ogyekben is alkalmazni kell, 
b) hatalyon kfvOI helyezett 17. § (4) bekezdeset es 19. § (3) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatalybalepesekor folyamatban Jev6 eljarasokban, valamintjogorvoslati eljarasokban sem kell alkalmazni~ 

76. § A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

a) 3. § {7) bekezdeseben a,majus" szOvegresz helyebe a,dtllius" sz6veg, 
b) 17. § (1) bekezdeseben a ,benytljtani" szovegresz helyebe a .benytljtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdeseben 

megje!Oit id6szakban, a Vhr. 16/B. § (2) es (2a) bekezdeseve!Osszhangban" szOveg 
lep. 

77. § Hatalyatveszti a 35/2013. (V. 22.)VM rendelet 

a) 17. § (4) bekezdese, 

b) 19. § (3) bekezdese. 

33. Az Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesl Alapb61 a kerteszeti gepek, technol6giai berendezesek 

beszerzesehez a 2013. evben nyUjtand6 tamogatasok reszletes felteteleirOI sz616 
62/2013, (VII, 24.) VM rendelet modosftasa 

78. § Az Eur6pai MezOgazdasflgi Videkfejlesztesi Alapb61 a kerteszeti gepek, technol6giai berendezesek beszerzesehez 
a 2013. evben nytljtando tamo9atasok reszletes felteteleir61 sz616 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a tovabbiakban: 

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] a k5vetkez618. §-sal egeszOI ki: 

"18. § Az Eur6pai Mez6gazdasflgi Videkfejlesztesi Alap es az Eur6pal Hal3szati Alap t3rsfinanszfroz3s3ban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6dosltasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelettel [a tovabblakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatalyon kfvOI helyezett rendelkezeseket 28/2015. 

(VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 eljarasokban, valamint jogorvoslati eljarasokban sem kell 

alkalmazni:' 

79. § Hatalyat veszti a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 

a) 1. § (3) bekezdeseben a,24. §-flban;' szOvegresz, 
b) 4. § (1) es (2) bekezdese, 

c) 9. § (3) bekezdese, 
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d) 11. § (1) bekezdeseben a.vagy a 4. § (1) bekezdes b) pontjaban foglalt feltetelt nem teljesfti; szovegresz, 

e) 11. § (2) bekezdese. 

34. Az Eur6pal MezOgazdasagi Videkfejlesztesl Alapb61 az erdei k0zj61eti letesitmenyek 
megvalosftasahoz nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 

m6dosftasa 

80. § Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 az erdei kozj61eti letesftmenyek megval6sftasahoz nyujtand6 

tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a tovabbiakban: 66/2013. (VII. 29.) 

VM rendeletJ" 13. Z.3r6 rendelkezes" alcfme a k0vetkez6 13/B. §-sal egeszOI ki: 

"13/B. § Az Eur6pai Mez6gazdasagi Vid€kfejlesztesi Alap es az Eur6pai Halclszati Alap t.lrsfinanszfrozclsclban 

megval6sul6 egyes agrclr-vid€kfejlesztes! tamogatclsi rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelettel [a tovabblakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megaJiapftott 8. § (6) bekezdeset es 10. § 

(3) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 eljarasokban Is alkalmazni kell~ 

81. § A 66/2013. (VII. 29.) FVM rendelet 

a) 8. § (6) bekezdeseben az ,a kerelem benyUjtasa szerinti ev jUnlus 9-i allapota szerint" szOvegresz helyebe 

az ,.az adott €vi k€relembenyUjtclsi id6szak- jogveszt6 hatclllyal bfr6 - utols6 napja szerinti alia pot alapjiin" 

szOveg, 

b) 1 o. § (3) bekezdeseben az"A helyszfni ellen6rzes saran" szOvegresz helyebe az,Az adminisztratfv es helyszfni 

ellen6rzes soriin" szOveg 

lep. 

35. Az Eur6pai MezOgazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 az innovatlv technol6giak bemutat6-0zemi 
tajekoztat6 programokkal val6 meglsmertetesehez nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol 

sz616 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet m6dosftasa 

82. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejlesztesi Alapb61 az innovatfv technol6giiik bemutat6-Uzemi t3jekoztat6 

programokkal val6 megismertetesehez nyUjtand6 tilmogatasok reszletes felt€teleir61 sz616 69/2013. {VII. 29.) 

VM rendelet [a tovabbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet]5. §-a a kovetkez6 (12) es (13) bekezdessel egeszUI ki: 

,(12) Amennyiben a (2) bekezdes c) pont ce)-ch) alpontjai szerinti, a resztvev6k jogosultsagat igazol6 adatokat 

a jelenl€ti fv vagy barmely mas egyeb dokumentum nem tartalmazza, az Ugyfel ut61agosan igazolhatja, hogy 

a bemutat6 Ozemi program soran a resztvev6kjogosultsilga ellenOrzesre kerOit. 

(13) Amennyiben a Bemutat6 Ozem a projektterv NAKVI illtali j6vc1hagy3sat k0vet6en m6dosft a 3. § (5) bekezdes 

c) pontja szerint alkalmazott szaktanacsad6 szemelyen, e tamksad6 bemutat6 tc'irgya szerinti szakterU!etre 

vonatkoz6 jogosultsagat az MVH a NAKVI kOzremOkOdesevel ellen6rzi:' 

(2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 10. §-a a kovetkez6 (5) bekezdessel egeszUI ki: 

,(5} Ha a Bemutat6 Ozem a 3. § {5) bekezdes c) pontja szerinti feltetelt nem te[jesfti, az adott tete! vonatkozasaban 

nem jogosult tamogatasra:' 

(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a kovetkezo 18. §-sal egeszOI ki: 

"18. § Az Eur6pai Mez6gazdasclgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halilszati Alap t8rsfinanszfrozclsclban 

megval6sul6 egyes agrar-vid€kfejleszt€si tamogatclsi rendeletek m6dosftasclr61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapitott 5. § (12) es (13) bekezdeset, 9. § (3) bekezdes e) pontjat, 10. § (5) bekezdeset a 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelet hatillybah~pesekor folyamatban Jevo eljarasokban es jogorvoslati elj3r3sokban is alkalmazni kell, 

b) hatalyon kfvOI helyezett rendelkezest a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 

eljilrilsokban, valamintjogorvoslati eljarasokban sem kell alkalmazni." 

83. § A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdes e) pontjaban az.az Ogyfel meghatalmazottja" szovegresz helyebe 

az,a meghatalmazott" szOveg Jep. 

84. § Hatalyat veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdes c) pont eel alpontjaban a,.nem" szovegresz. 
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36, Az Europai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtand6, a videki gazdasag es a lakossag 
szilmara nyujtott alapszolgaltatasok fejlesztesere 2013-161 igenybe vehet6 tamogatasok reszletes 
felteteleir61 sz616 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet m6dositasa 

85. § (1) Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtand6, a videki gazdasag es a lakossag szamara nyujtott 

alapszolgaltatasok fejlesztesere 2013-t61 igenybe veheto tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 103/2013. (XI. 8.) 

VM rendelet [a tovabbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,{2) A tamogatasi hatiirozattal j6vilhagyott mfiveletet 2015. augusztus 31. napjilig kell megval6sftani, es kifizett?si 
k€relem is e hatc'irid6ig nyUjthat6 be." 

(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,(5) Az utols6 kifizetesi k€relmet valamennyi c€1terUiet eseten legk€s6bb 2015. augusztus 31-ig kell benyUjtani:' 
(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a kovetkezii 25. §-sal egeszUI ki: 

,..25. § Az Eur6pai Mez6gazdasclgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Hal3szati Alap tiirsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agr3r-vid€kfejleszt€si tamogatc'isi rendeletek m6dosftc'isiir6! sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 3. § (2) bekezdest, 14. § (5) bekezdest, 16. § (2) es (4) bekezdest a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatiilybalt~pesekor folyamatban l€v6 Ggyekben is alkalmazni kell, 
b) hatalyon kivOI helyezett 1. § (5) bekezdest, 14. § (3)-(4) bekezdest a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hat31ybalepesekor folyamatban l€v6 Ggyekben sem kell alkalmazni:' 

86. § A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 

a) 16. § (2) bekezdeseben a "vagy a 14. § (3) bekezdes b) pontjaban, vagy gepjarmubeszerzes eseten a 14. § 

(4) bekezdeseben" szovegresz helyebe a"vagy a 14. § (5) bekezdeseben" szoveg, 

b) 16. § (4) bekezdeseben a "14. § (3) bekezdes a) pontjaban vagy gepjarmubeszerzes eseten a 14. § 

(4) bekezdeseben" sz6vegr€sz helyebe a, 14. § (5) bekezdeseben" szOveg 

lep. 

87. § Hatalyat veszti a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 

a) 1. § (5) bekezdese, 

b) 14. § (3)-(4) bekezdese. 

37. Az Eur6pai MezOgazdasclgi Videkfejlesztesi Alapb61 a turisztikai tevekenysegek Oszttinzesehez 
a LEADER Helyi Akci6csoportok kozremiikodesevel2013-ban nyujtand6 tamogatasok reszletes 
felteteleirol sz616104/2013. (XI. 14.)VM rendelet m6dositasa 

88. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a turisztikai tev€kenys€gek Oszt6nz€s€hez a LEADER Helyi 

Akd6csoportok k0zrem0k6d€s€vel 2013-ban nyUjtand6 tcimogatasok reszletes felt€teleir61 sz616 104/2013. (XI. 14.) 

VM rendelet [a tovabbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes 

lep: 

Al) Amennyiben az Ogyfel a 4. § (4) bekezdes b) pontja alapjan igenyelt tamogatast ugy az egyesOiesi jogr61, 

a kOzhasznU jogallasr61, valamint a civil szervezetek mUkodeser61 es tamogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. t6rv€ny 

33. §-a szerinti kOzhasznUsagi nyilvantartasba vetelet legk€s6bb az utols6 kifizetesi k€relem benyUjtasaig igazolni 

kell~ 

(2) A 104/2013. (XI.14.)VM rendelet 15. § (6) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

"(6) A Vhr. 17. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen, az Ogyfelnek legkesobb 2015. augusztus 31. napjaig kell 

az utols6 kifizetesi kerelmet benyUjtania:' 

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a kovetkez6 23. §-sal egeszOI ki: 

,23. § Az Eur6pai Mez6gazdasi3gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Ha/aszati Alap tarsfinanszfrozasaban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dositasar61 sz616 28/2015. (Vf. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] 

a) megallapftott 9. § (1) bekezdest, 1 o. § (3) bekezdest, 15. § (2) es (6) bekezdest a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatalybalepesekor folyamatban Jevo eljarasokban es jogorvoslati eljarasokban is alkalmazni kell, 

b) hatalyon kfvOI helyezett rendelkezeseit a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban lev6 

eljarasokban, valamintjogorvoslati eljarasokban sem kell alkalmazni." 



MAGYAR K0ZL0NY • 201S.evl79.sz.3m 7181 

89. § A 104/2013. (XI. 14.)VM rendelet 

a) 10. § (3} bekezdeseben a .. majus" sz6vegresz helyebe a,jUiius" szOveg, 

b) 15. § (2) bekezdeseben a .. kOvetOen hilrom havonta" szOvegresz hely€be a ,k6vet6en- az utols6 kifizetesi 

kerelmet kiveve- hc1romhavonta" szOveg 

lep. 

90. § Hatalyat veszti a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 

a) 5. § (8) bekezdeseben a,.24. §-aban," szovegresz, 

b) 10. § (4) bekezdese, 

c) 16. § (3) es (4) bekezdese. 

38. Az Eur6pal MezOgazdascigi VidE!kfejlesztE!si Alapb61 egyes jogcimek esetE!ben technol6giai 
berendezesek korszerUsltes cE!Ijab61 tOrteno beszerzesehez nyUjtand6 tamogatiisok reszletes 
felteteleirol sz616116/2013, (XII, 12.) VM rendelet m6dosftasa 

91. § Az Eur6pai Mez0gazdas2igi Vid€kfejlesztesi A/apb61 egyes jogcfmek eseteben technol6giai berendezesek 

korszen.1sftes celj2ib6/ t6rteno beszerzesehez nyUjtand6 tamogatilsok reszletes felteteleirOI sz616 116/2013. (XII. 12,} 

VM rendelet [a tovabbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] a kovetkez6 15/E. §-sal egeszOI ki: 

"15/E. § Az Eur6pai MezOgazdasilgi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Hali!iszati Alap tarsfinanszfroz2is3ban 

megval6sul6 egyes agr2ir-videkfejleszt€si tamogatasi rendeletek m6dosft2is.3.r61 sz616 28/2015. (VJ. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatalyon kivOI helyezett rendelkezeseket a 28/2015. 

(VI. 9.) MvM rendelet hat.3.1ybalepesekor folyamatban Jevo eljarasokban, valamint jogorvoslati eljarasokban sem kell 

alkalmazni." 

92. § A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 

a) 4. § (4} bekezdeseben a .. majus" szOvegresz helyebe az,augusztus" szOveg, 

b) a 11. § (6a) bekezdeseben aHjUnius 30-ig" szOvegresz helyebe az"augusztus 31-eJg" sz5veg, 

c) a 13. § (4) bekezdeseben a,jlinius" sz6vegresz helyebe a,szeptember" szOveg 

lep. 

93. § Hatalyat veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 

a) 1. § (2) bekezdeseben a,.24. §-aban," szovegresz, 

b) 11. § (3)-(6) bekezdese, 

c) 11. § (12) bekezdese, 

d) 13. § (1) bekezdeseben a,vagy a 11. § (4} bekezdesben foglaltaknak nem tesz eleget," sz5veg€sz, 

e) 13. § (2) bekezdese, 

f) 13. § (10) bekezdeseben a,.11. § (4) bekezdeseben foglalt hatarid5ig, illetve a 11. § (4) bekezdeseben foglaltak 

teljesft€se eseten a" sz6vegresz. 

39, Az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 finanszirozott egyes tamogatasok 2015. evi 

igenybevetelevel kapcsolatos egyseges eljarasl szabillyokr61 sz616 17/2015. (Ill. 30,) MvM rendelet 

m6dosrtasa 

94. § (1) Az Eur6pai MezOgazdascigi Vid€kfejlesztesi Alapb61 finanszfrozott egyes t2imogatasok 2015. evi igenybevetelevel 

kapcsolatos egyseges eljarasi szabalyokr61 sz61617/2015. (Ill. 30.) MvM rendelet [a tovabbiakban: 17/2015. (Ill. 30.) 

MvM rendelet] a kOvetkezO 4/A. §-sal egeszOI ki: 

,4/A. § (1) Az egyseges kerelem kesedelmes benyUjtasara, valamint az egyseges k€relem m6dosftasara az egyseges 

kerelemr61 sz616 FM rendelet szabalyait a (2) bekezdesben foglalt kivetellel kell alkalmazni. 

(2) A 2. § (1) bekezdes 3., 4., 5., 10. es 11. pontja szerinti jogdmek eseteben az egyseges kerelemr61 sz616 FM rendelet 

k€sedelmes benyUjtasra vonatkoz6 15. § (2) bekezdesenek, valamint az egyseges kerelem m6dosftasara vonatkoz6 

17. § (2) bekezdesenek rendelkezeseit nem kell alkalmazni~ 

(2) A 17/2015. (111.30.) MvM rendelet a kovetkez510. §-sal egeszUI ki: 

, 10. § A Eur6pai MezOgazdasagi Videkfejlesztesi Alap es az Eur6pai Halaszatl Alap tarsfinanszfrozasaban 

megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6dosltasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 
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rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet) megallapftott 4. § b) pontot es a 4/A. §-t a 28/2015. 

(VI. 9,) MvM rendelet hatalybalepesekor folyamatban l€v6 eljc'lrc'lsokban, valamint jogorvoslati eljarasokban is 
alkalmaznl kell:' 

95. § A 17/2015. (Ill. 30.) MvM rendelet 4. §b) pontjaban az,elektronikus uton is fel kell toltenie az egyseges kerelem 

feiOieten, valamint" sz0vegr€sz hely€be az ,elektronikus Uton fel kell tO!tenie az egys€ges k€relem fehJ/eten vagy" 
szOveg J€p. 

96. § Hatalyat veszti a 17/2015. (Ill. 30.) MvM rendelet 7. §a) esc) pontja. 

40, Az Eur6pai Mezogazdasagl Videkfejlesztesi Alapb61 a fiatal mezligazdasagi termellik lndulasahoz 

a 2015. evben igenyelheto tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 24/2015, (IV. 28.) MvM rendelet 
m6dositasa 

97. § Az Eur6pai Mez6gazdasc'lgi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a fiatal mez6gazdas3gi termel6k indul3s3hoz a 2015. evben 
igenyelhet6 tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet [a tovabbiakban: 

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet) a kovetkez6 12/A. §-sal egeszOI ki: 

, 12/A. § A Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alap es az Eur6pai Halclszati Alap t3rsfinanszfroz3s3ban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasi rendeletek m6dosltasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet) megallapltott 3. mellekletet a 28/2015. (VI. 9.) 

MvM rendelet hatalybal€p€sekor folyamatban J€v6 elj3r3sokban is alkalmazn! kell." 

98. § Az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejleszt€si Alapb61 a fiatal mez6gazdas3gl termel6k indul3s3hoz a 2015. 

evben igenyelhet6 tamogatasok reszletes felteteleirOI sz616 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. mellekleteben 

foglalt tablazat C:13 mezojeben a .240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melleklete vagy" szovegresz helyebe 

a "240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2015. 3prilis 23. napjan hat.31yos melh~klete szerinti, a kedvezm€nyezett 
telepUiesek besorol3s3r61 es a besorolas feltftelrendszerer61 sz616 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 
3. mellekleteben felsorolt, vagy" szoveg lep. 

41. Az Eur6pai MezOgazdasfigi Videkfejlesztesi Alapb61 a kerteszeti gepek beszerzesehez 
a 2015, evben nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 

m6dositfisa 

99. § (1) Az Eur6pai Mez6gazdasc'lgi Videkfejlesztesi Alapb61 a kerteszeti gepek beszerzesehez a 2015. evben nyUjtand6 
tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet [a tovabbiakban: 26/2015. (V. 6.) 

MvM rendelet) 1. § (1) bekezdes 1. pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 
(E rendelet alkalmazdsdban) 

n 1. fiatal mez6gazdasdgi terme!O: 

a) az Eur6pai Mez6gazdas3gi Videkfejlesztfsi Alap tarsfinanszfrozasaban megval6sul6 tflmogatasok 
igenybevetelenek altalanos szabalyair61 sz616 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) 3. § 30. pontjat61 

elt€:r6en az a termeszetes szemely, aki az Eur6pai Mez6gazdasflgi Vid€:kfejleszt€si Alapb61 a fiatal mez6gazdas.3gi 
termel6k indulasahoz a 2009. evt61 nyujtand6 tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 113/2009. (VIII. 29.) 
FVM rendelet, vagy az Eur6pai Mez6gazdas3gi Vid€kfejlesztesi Alapb61 a fiatal mez6gazdas3gi termel6k indulasahoz 
a 2012. evben ig€nyelhet6 tamogatasok reszletes felt€teleir61 sz616 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, vagy az Eur6pai 
Mez6gazdas.3gi Vid€:kfejlesztesi Alapb61 a fiatal mez6gazdasc'lgi termel6k indulasahoz a 2014. evben ig€nyelhet6 
tamogatasok reszletes felteteleir61 sz616 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapjan tamogatasi hatarozattal rendelkezik 

€s a k0telez6en vflllalt mOkOdtetesi id6szak a tamogat3si k€relem beadasakor meg fennfllt vagy kiz3r61ag 
forr3shi3nyon alapul6 elutasft6 hatarozattal rendelkezik, 
b) akinek e min6seget a Vhr. 28/A. § alapjcln az irc'lnyft6 hat6sflg {a tovflbbiakban: !H) hatarozattal megcillapftotta, 
vagy 
c) akl 

ca) a tamogatflsi kerelem benyUjtasakor elmUit 18 eves, de a 40. eletevet meg nem tOltOtte be, 
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cb) az Eur6pai Mez6gazdas.3.gi VidEkfejlesztEsi Alapb61 a fiatal mez6gazdas.3.gi termel6k indul.3.s.3.hoz a 2015. evben 
igenyelhet6 tamogatasok reszletes felteteleirol sz616 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdes b) pontjaban, 

valamint (2} es (3) bekezdeseben meghatarozott feltetelek szerinti vegzettseggel rendelkezik, 

cc) gazd31kodc'isi tevEkenysEge fejlesztesere vonatkoz6 Ozleti tervet nyUjt be - figyelemmel a Vhr. 28/A. §~aban 
meghat.3.rozottakra es 6. szilmU mell€klet€re - a Mez6gazdas3gi Es Vid€kfejleszt€si Hivatal (a tov.3.bbiakban: MVH) 
reszere, es 

cd) vallalja, hogy a mOkOdtetEsi id6szakt61 fDggetlenUJ, e/s6 alkalommal hoz Jetre gazdasagot es abban a gazdasclg 
vezet6jekEnt gazd.3.1kodik," 

(2) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 5. §-a a kovetkez6 (6a) bekezdessel egeszOI ki: 

,(6a) Ha az a benyUjt.3.skor nem aut az Ogyfe/ rendelkezesere, a kormanyhivatali igazolast az illetekes kormanyhivatal 
legk€s6bb 2015.j(inius 15. napjaig kOzvetlenOI kOidi meg az MVH-nak~ 

(3) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdes b) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

(A tcimogatcis merteke a tdmogatcisi kerefem afapjdn j6vdhagyott Osszes elszdmolhat6 kiadds) 

,b) 45%-a, de legfeljebb az elszamolt k61tsegek 40%-a, amennyiben az Ogyfellak6helye vagy szekhelye hatranyos 

helyzetO telepOIEsen van," 
(4) A26/2015. (V. 6.) MvM rendelet a kovetkez612/A. §-sal egeszOI ki: 

"12/A. § A Eur6pai Mez6gazdasc'.igi VidEkfejlesztEsi Alap es az Eur6pai Hal.3.szati Alap tarsfinanszfroz.3.s.3.ban 
megval6sul6 egyes agrar-videkfejlesztesi tamogatasl rendeletek m6dosftasar61 sz616 28/2015. (VI. 9.) MvM 

rendelettel [a tovabbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megallapftott 1. § (1) bekezdes 1. pontjat, 5. § 

(6a) bekezdest, 7. § (2) bekezdes b) pontjat, 2. mellekletet, es 7. mellekletet a 2812015. (VI. 9.) MvM rendelet 

hatalyba1Ep€sekor folyamatban leva eljc'.irasokban is alkalmazni kell:' 
(5) A 2612015. (Ill. 24.) MvM rendelet 7. melleklete a 2. melleklet szerint m6dosul. 

100.§ (1) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdes b) pontjaban a ,Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal 

(a tovc1bbiakban: MVH)" szOvegresz hely€be az,.MVH" sz6veg l€p. 
(2) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 2. mellekleteben foglalt tablazat C:1 mezojeben a ,FRU02;" szovegresz helyebe 

a,FRU02; VEG45" szoveg lep. 

101, § Hatalyat veszti a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. mellekleteben foglalt tablazat 81. sora ban a,kozOI tamrendszer es 

j€gv€d6 hill6; gombatermeszt€shez szOksEges g€pek" szOvegrEsz. 

42, Zcir6 rendelkezes 

102. § Ez a rendelet a kihirdeteset k0vet6 napon l€p hatalyba. 

1. mel!t!klet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelethez 

Ldzdr Jdnos s. k., 
MlnlszterelnOkseget vezetO miniszter 

A 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 1. melleklet tablazata a k6vetkez6 176. sorral egeszOI ki: 

k6z(Jt Uzemeltetese 52.21.22 k6z(Jt Uzemeltetese 

2. mel/eklet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelethez 

A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. melleklet tablazata a kovetkezo 87-88. sorral egeszOI ki: 

87. 2141 Tarcsas boronak 

88. 2151 5zant6f61di kultivatorok 
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A foldmiivelesUgyi miniszter 31/2015. (VI. 9.) FM rendelete 
a mezogazdasagi csoportmentessegi rendelet alapjan nyujtott kedvezmenyes diju kezessegvallalas 
szabalyair61 

A mezOgazdasagi, agrar-vid€kfejleszt€si, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb intezkedesekhez kapcsol6d6 eljaras egyes 
k€rd€seir01 sz616 2007. €vi XVII. t6rv€ny 81. § (5) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjiln, a Kormilny tagjainak feladat- es 
hat.JskorerOI sz616 152/2014. (VI. 6,) Korm. rendelet 65. § 1. pontjaban meghatarozott feladatkOrOmben eljarva- a Kormciny 

tagjainak feladat· es hataskorerol sz616 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljar6 
Minisztereln0ks€get vezet6 miniszterrel egyet€rt€sben- a k5vetkez6ket rendelem el: 

1. ErtelmezO rendelkezesek 

1. § E rendelet alkalmazasaban: 

1. 6/lami tamogatas: az eur6pai uni6s versenyjogi ertelemben vett .311ami t.3mogat.3sokkal kapcsolatos eljiir.3sr61 

es a regionalis tamogatasi terkeprol sz616 37/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti tamogatas; 

2. beruhdzds: a sz.3mvitelr61 sz616 2000. evi C. tOrveny 3. § (4) bekezdes 7. pontjaban foglaltak szerinti 

rafordftasok Osszessege; 

3. beruhdzds megkezdese: az Eur6pai Uni6 mllk6deser61 sz616 szerz6des 107. es 108. cikkenek alkalmazasaban 

a mez6gazdasiigl es az erdeszeti ilgazatban, valamint a vid€ki t€rs€gekben nyUjtott tiimogatiisok bizonyos 

kateg6riiiinak a bels6 piaccal Osszeegyeztethet6nek nyilviinftiisiir61 sz616, 2014. jUnius 25-i 702/2014/EU 

bizottsiigi rendelet (a toviibbiakban: mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet) 2. dkk (25) bekezdese 

szerinti tev€kenys€g; 

4. fiatal mez6gazdas6gi terme/6: a mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet 2. cikk (34) bekezdese szerinti 

termel6; 

5. kedvezmenyezett: a mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet I. mell€klete szerinti mikro, kis- es 

k6z€pvallalkoziisnak min6sUI6 mez6gazdasiigi termel6, mez6gazdasiigi feldolgoz6, illetve mez6gazdasiigi 

forgalmaz6; 

6. kezessegvdfla/6 intezmeny: az Agriir-Viillalkozhsi Hitelgarancia Alapftvany, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.; 

7. mez6gazdasiigl term€k: a mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet 2. clkk (4) bekezdese szerinti term€ki 

8. els6dleges mez6gazdasdgi terme/es: a mez6gazdasiigi csoportmentessegi rendelet 2. cikk (5) bekezdese 

szerinti tev€kenys€g; 

9. mez6gozdasdgi termek feldolgozdsa: a mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet 2. cikk (6} bekezdese 

szerinti tevekenyseg; 

10. mez6gazdasdgi termek forgalmazdsa: a mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet 2. cikk (7) bekezdese 

szerinti tevekenyseg; 

11. mez6gazdas6gi Uzem: a mez6gazdasiigi csoportmentess€gi rendelet 2. cikk (8) bekezdese szerinti egys€g; 

12. nehez he/yzetben /€v6 v6/lalkozds: az Atr. 6. § (4a) bekezdese szerinti viillalkoziis; 

13. nem terme/6 beruhQzds: a mez6gazdasiigi csoportmentessegi rendelet 2. cikk (32) bekezdese szerinti 

beruhazas; 

14. penziigyi intezmeny: olyan intezmeny, amely a kezessegviillalas penzl.igyi szolgc11tatas ig€nybevetele 

€rdek€ben csatlakozilsi, egyOttmUk6d€si vagy partneri keretszerz6d€s alapjan kapcsolatban all 

a kezessegviillal6 intezmennyel; 

15. tdmogatdsi intenzitas: a tamogatastartalom es az elsziimolhat6 k61ts€gek jelenert€k€nek hanyadosa, 

sziizal€kos formiiban kifejezve; 

16. tdmogatdstartalom: a kedvezmenyezett szilmiira a kezessegviillal6 intezm€ny altai nyUjtott kezess€gnek 

az Atr. 2. mellekleteben meghatiirozott m6dszer alapjiin szamftott erteke; 

17. termeszeti katasztr6fa: a mez0gazdasc1gi csoportmentessegi rendelet 2. cikk (9) bekezdese szerintl termeszeti 

esemeny; 

18. termeszeti katasztr6f6hoz hasonlfthat6 kedvez6tlen eghajlati jelenseg: a mez6gazdasagi csoportmentessEigi 

rendelet 2. cikk (16) bekezdese szerinti termeszeti esemeny. 
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2. Altalanos rendelkezesek 

2. § (1) E rendelet alapjfm a kedvezmenyezett a kezess€gvallal6 intezmeny tiltat a mez6gazdastigi csoportmentessegi 
rendelet 5. cikk (2) bekezdes c) pontjanak megfelel6en kalkulalt piaci dfjnal kedvez6bb dfjon nyujtott 
kezess€gvtillaltist (a tovtibbiakban: kedvezm€nyes dfjU kezessegvtillaltis) vehet ig€nybe olyan hitelhez, am ely 
a) els6dleges mez6gazdastigi termeleshez kapcsol6d6 beruhtiztist, illetve 
b) mez6gazdastigi termekek feldolgoztistihoz, illetve forgalmaztistihoz kapcsol6d6 beruhaztist val6slt meg. 

(2) A kedvezmenyes dfjU kezess€gvtillaltis a mez6gazdas.3gi csoportmentessegi rendelet 14. es 17. cikke szerinti tillami 
ttimogattisnak min6s01. 

3. § (1} A kedvezmenyes dljU kezessegvtillaltis ig€nybevetelere az a kedvezmenyezettjogosult, 

a) amely a kedvezmenyes dfjU kezess€gv.31/altis irtinti k€relem (a tovtibbiakban: kezess€gvtillaltisi kerelem) 
benylijttistinak id6pontj.3ban nem till cs6d·, felsztimoltisi, v€gelsztimoltisi vagy vegrehajtc'.isi eljtirc'.is alatt; 

b) amelynek a kezessegvtillaltisi k€relem benyUjttistinak id6pontjc'.iban nines ad6 vagy ad6k m6djc'.ira behajtand6 
k6ztartoztisa, kiv€ve, ha az ad6hat6s.3g sztimtira fizetesi halasztast vagy r€szletfizetest enged€1yezett; 

c) amelynek a kezessegvtillaltisi k€relem benyUjttistinak id6pontjtiban nines clllami kezesseg, tillami garancia, 
vagyviszontgarancia bevtilttistib61 ered6, tillammal szembeni tartozclsa; 

d) amely a kezessegvtillaltisi k€relem benyUjtclstinak Jd6pontjtiban rendelkezik a tevekenys€ge folytatclstihoz 
szOkseges valamennyl hat6sagi engedellyel; 

e) amely a kezessegvtillaltisi kerelem benyUjtasanak id6pontjtiban nem all valamely uni6s tarsfinanszfroztisU 
tamogattis visszafizetesere k6telez6 hattirozat hatalya alatt; 

f) amely a kezessegvtillalasi k€relem benyUjttisanak id6pontjtiban eleget tett az Eur6pai Bizottstig eur6pai uni6s 
versenyjogi ertelemben vett till ami tamogattis visszafizetesere k6telez6 hatarozattinak; 

g) amely eseteben a kezessegvtillaltisi k€relem benyUjtc'.istinak id6pontjtiban nem clll fenn, hogy neki felr6hat6 
okb61 nem teljesftette a kezessegvtillaltisi k€relem benyUjttistit megel6z6en az tillamhtiztarttis alrendszereib61, 
az Eur6pai Uni6 el6csatlakoztisi eszk6zeib61 vagy a strukturtilis alapokb61 juttatott valamely ttimogattissal 
OsszefGggesben a ttimogattisi szerz6d€sben vtillalt k6telezettseget; 

h) am ely a kezessegvallaltisi kerelem benyUjttistinak id6pontjaban megfelel az tillamhtiztartasr61 sz616 2011. €vi 
CXCV. t6rv€nyben szabc1lyozott, rendezett munkaOgyi kapcsolatok es at\athat6 szervezet tiltalanos es k016n6s 
felteteleinek; 

i} amely a kezessegvtillaltisi kerelem benyUjttistinak id6pontjtiban nem min6s01 neh€z helyzetben l€v6 
vallalkozasnak. 

(2) Az (1) bekezdesben foglaltakr61 a kedvezmenyezettnek a kezessegvallalasi kerelem benyujtasaval egyidejuleg kell 
nyilatkoznia. 

(3) A kezessegvallalasi kerelem benyujtasanak id6pontja 
a} a hitelk€relem benyUjtasanak napja, ha a kedvezmenyes dfjU kezessegvtillaltis ig€nybev€tel€r61 

a kedvezm€nyezett a hitelk€relemben nyilatkozik, vagy 
b) a hitelk€relem benyUjttistit k6vet6en az a nap, amikor a kedvezmenyezett a kedvezm€nyes dijU 

kezessegvallalas igenybeveteli szandekar61 a penzOgyi intezmeny fele nyilatkozik. 
(4) A kedvezmenyes dfjU kezessegvtillaltist a kedvezm€nyezett akkor veheti ig€nybe, ha a beruhtiztis megval6sftasat 

a mez6gazdastigi csoportmentess€gi rendelet 6. cikk (2) bekezdese szerinti adatokat is tartalmaz6 kezessegvtillaltisi 
kerelem benyUjttistinak id6pontjtiban meg nem kezdte meg. 

(5) Kedvezmenyes dfjU kezessegvallaltis nem nyUjthat6 a mez6gazdasc1gi term€kpiacok k6z6s szervezesenek 
letrehozasar61, es a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK es az 1234/2007/EK tanacsi rendelet hatalyon kivOI 
helyez€s€r61 sz6!6, 2013. december 17wei 1308/2013/EU eur6pai parlamenti es tanticsi rendeletben (a tovc1bbiakban: 
1308/2013/EU rendelet) megallapftott valamely tiltas vagy korlatozas megszegesevel, meg akkor sem, ha az ilyen 
tilttisok es korltitoztisok kiztir6lag az 1308/2013/EU rendeletben el6frt uni6s tamogattisokra vonatkoznak. 

(6) Az (1) bekezdesben foglalt feltetelek fennallasanak ellen6rzeset a kezessegvallal6 intezmeny - a (2) bekezdesben 
e!Oirt nyilatkozat alapjtin- a p€nz0gyi int€zm€nyek bevontistival vegzi. 

(7) E rendelet alapjan kedvezmenyes dfjU kezessegvtillaltis nem nyUjthat6 
a) exporttal kapcsolatos kOzvetlen tev€kenys€g finanszfrozc'.istihoz; 
b) importtermekekkel szemben hazai termek el6nyben r€szesft€se eseten; 
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aJtalclnos forgalmi ad6 (a tovclbbiakban: AFA) finanszfrozasara, kiveve, ha a hitelfelvev6 AFA visszaigenyJesere 
nem jogosult; 

d) forg6t6ke finanszfrozasahoz. 

(8) Azonos vagy reszben azonos, azonosfthat6 elszamolhat6 kOitsegek eseten a kedvezmenyes dfjU kezessegvclllahls 

abban az esetben halmozhat6 mas, allamhaztartasi vagy uni6s forrasb61 szcirmaz6 allami tamogatiissal, ha az nem 

vezet a mez6gazdasagi csoportmentessegi rendeletben vagy az Eur6pai Bizottsag j6v.3hagy6 hatarozataban 

meghatarozott Jegmagasabb tamogatasi intenzitas tUih§pesehez. 
(9) A kedvezmenyes dfjU kezessegvallalas k016nb6z6, azonosfthat6, elszilmolhat6 k6ltsegek eseten halmozhat6 mas, 

auamhaztartilsi vagy uni6s forrasb61 szarmaz6 tamogatassal. 

(1 O} Az egy beruhazilshoz igenybe vett Osszes tamogatas- fOggetlentil att61, hogy annak finanszlrozasa allamhtiztarttisi 

vagy uni6s forrasb61 t6rt€nik- ttimogatasi intenzitasa nem haladhatja meg az iranyad6 uni6s allami tamogatilsi 

szabalyokban meghatarozott tamogatasi intenzitast vagy tamogatasi Osszeget. 

(11} Az 5. § (2) bekezd€s e) pontja szerinti beruhazashoz nylijtott kedvezmenyes dljU kezessegvallaltis nem halmozhat6 

a mez6gazdasagi csoportmentessegi rendelet 25., 26. es 30. cikke szerinti anyagi karok ellentetelezese c€Jjab61 

nyUjtott tamogatassal. 

4. § (1} KOrnyezeti hattisvizsgalat elvegzesehez kOtOtt beruhazasok eseten a kedvezmenyes dfjU kezessegvallaltis 

akkor vehet6 ig€nybe, ha a hattisvizsgalat elvegzesere es a beruhtiztis engedelyezesere a kedvezmenyes dfjU 

kezessegvtillaltis kedvezmenyezett reszere tOrte no odaftelese el6tt sor kerUit. 

(2} A kedvezmenyes dljU kezessegvtillalas olyan mez6gazdastigi termelest szolgi316 beruhtizi3shoz vehet6 igenybe, 

amely megfelel a hazai, valamint az uni6s kOrnyezetvedelmi jogszabtilyoknak. 

(3) A 6. § (1} bekezdese es a 8. § (1} bekezdese szerinti tamogatasi kUszObertekek vizsgalata sortin a kedvezmenyes 

dfj(J kezess€gvtillaltisban foglalt ttimogattistartalom 6sszeg€nek eur6ban t6rten6 meghattiroztisclncll a kezesseg 

elbfrtiltisanak napjtit megel6z6 h6nap utols6 napji3n ervenyes, Eur6pai K6zponti Bank altai kOzzetett, ket tizedes jegy 

pontosstiggal meghattirozott forintleur6 deviza tirfolyamot kell figyelembe venni. 

(4) A kedvezmenyes dijU kezessegvtillalas forintban es eur6ban kifejezett tamogatfistartalmar61 sz616 igazoltist 

a kezess€gvtillal6 intezmeny 31/ftja ki, majd megkOidi a kedvezmenyezett reszere. 

(5) A kezessegvallal6 intezmeny a kiadott ttimogatastartalomr61 sz616 igazohlsok adatair6\ nyilvantartast vezet. 

{6) A kezess€gvilllal6 intezmenynek a kedvezmenyes dfjU kezessegvtillaltisokkal kapcsolatos dokumentumokat 

az utols6 kedvezmenyes dljU kezessegvallaJas odafteleset61 szilmftott tiz evig meg kell6riznie. 

{7} A kezess€gvtillal6 intezmeny a kedvezmenyes dijU kezess€gvilllaltis ttimogattistartalmilval kapcsolatos adatokat 

a mez6gazdasagi csoportmentess€gi rendelet 13. cikk€ben foglaltak alapjan kUI6n meghatarozott Otemezesben 

az agr.irpolitik.iert feleiOs miniszter vagy az tiltala megjeiOit szerv rendelkezesere bocsatja. 

{8} A kezessegvallal6 intezmeny tiltal csoportmentess€gi rendelet alapjiln vallalt kedvezmenyes dfjU keszfizet6 

kezesseg szabalyair61 sz616 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet alapjan kezessegvallalasi kerelmet benyujt6 kis· es 

k6z€pvallalkozas vagy 6stermel6 a kezessegvallal6 intezmeny megkeresesere k6teles a kezessegvallal6 intezmeny 

reszere a mez6gazdasilgi csoportmentessegi rendelet 6. cikk {2) bekezdese szerinti adatokat szolgaltatni. 

3, Elsodleges mezogazdasagi termehlshez kapcsol6d6 beruhazashoz nyujtott kedvezmenyes diju 

kezessegvallalas 

5. § {1} A kedvezmenyes dfjU kezessegvallalas olyan, els6dleges mez6gazdastigi termelest szolgtll6 beruhtlztishoz vehet6 

igenybe, amely az alilbbi celok kOzOIIegalabb egyet megval6sft: 

a) a mez6gazdastigi Ozem Osszteljesftmenyenek es fenntarthat6stigtlnak javftasa, k016n6sen a termel€si 

k61tsegek cs6kkentese, illetve a termeles javftilsa es atcsoportosftasa reven; 

b) a termeszeti kOrnyezet min6segenek, a higi€niai k6r01m€nyeknek vagy az tlllatj6Jet szfnvonalanak a javftasa, 

amennyiben az erintett beruhazas normai szigorUbbak a hatalyban l€v6 uni6s el6frasoknal; 

c) a mez6gazdasag fejlesztesehez, titalakftastlhoz es korszerUsftesehez - t6bbek k6z6tt a mezOgazdasagi 

fOidterOietekhez val6 hozzatereshez, a birtokrendezeshez es a term6fOid minOsegenek javftasahoz, valamint 

az energia- es vfzelltittlshoz es az energia- es vfztakarekossaghoz - kapcsol6d6 infrastruktUra ki€pft€se es 

tovabbfejlesztese; 

d) agrar-k6rnyezetv€delmi, illetve az €ghajlattal kapcsolatos c€lkitUz€sek teljesft€se, bele€rtve a biol6giai 

sokfeleseggel 6sszef0gg€sben a fajok es az €16helyek vedetts€gi clllapotti.nak meg6rzeset, illetve valamely 

Natura 2000 terO!et vagy egyeb, magyarorsztigi vonatkozasu vid€kfejleszt€si programban meghatarozott, 
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jelent6s term€szeti €rt€ket k€pvisel6 rendszerek k0zj61eti €rt€k€nek n0vel€s€t felteve, hogy a beruhazasok 
nem terme/6 beruhaziisok; 

e) a termeszeti katasztr6f.3k, termeszeti katasztr6fahoz hasonlfthat6 kedvez6tlen €ghajlati jelens€gek, 
.311atbetegs€gek vagy nOv€nyk.3rosft6k altai karosftott terme/esi potencial helyreallrtasa; f} a termeszeti 
katasztr6f.3k, termeszeti katasztr6f.3hoz hasonlfthat6 kedvez6tlen eghajlati jelensegek, anatbetegsegek vagy 
novenykclrosft6k a/tali kclrokozas megel6z€se. 

(2) A kedvezmenyes dijU kezessegval/a!as a mez6gazdasagi termekek els6dleges e!MIIftclsa c€1jclb61 v€grehajtott 
beruhazas eseten az aliibbi kOitsegek finanszfrozasahoz nyUjthat6: 
a) ingatlan €pft€se, vasa ria sa, lfzingelese, fejlesztese; 
b) gep es berendezes vasarlasa vagy lfzingelese az ad ott eszkOz piaci ert€k€nek erej€:ig; 
c) szamft6g€pes szoftver vasarlclsa vagy kifejlesztese, valamint szabadalom, Jicencia, szerz6i jog es vedjegy 

megszerzese, es az ehhez kapcsol6d6 nem terme/6 beruhazas kapcsan felmer0/6 k0lts€g; 
d) nem €pft€si c€/U fOidvasarJas, a beruhazas Osszes elszamolhat6 k6lts€genek legfeljebb 1 0%-iiig; 
e) az a) es b) pont szerinti kiadasokhoz kapcsol6d6 altahinos k6Jtseg, am ely abban az esetben is elszamolhat6, 

ha annak eredm€nye alapjim nem merUI fel az a) es b) pont szerinti kiadas; 
f) term€szeti katasztr6fiik, term€szeti katasztr6Mhoz hasonlfthat6 kedvez6tlen €ghajlati jelens€gek, 

allatbetegs€gek vagy novenykclrosft6k altai karosftott mez6gazdasiigi terme!l§si potencial helyreallrtasat 
c€/z6 beruhaziis eseten az a kOitseg, amely a mez6gazdasagi termel€si potenciiilnak az emlftett esemenyek 
bek6vetkez€se e16tti szintre tOrten6 visszaa/lftiisa kapcsan merOI fel; 

g) a termeszeti katasztr6fak, termeszeti katasztr6fiihoz hasonlfthat6 kedvez6tlen €ghajlati jelensegek, 
allatbetegsegek vagy nOv€nykarosft6k iiltal okozott kiirok megel6zesere iranyul6 beruhazas eset€ben 
a megel6z6 int€zked€sek kOltsege. 

(3} CntOzessel kapcsolatos, mez6gazdasiigi terme!Est szolg.3.16 beruhazasokhoz - kiveve a mar meglevo 
Ont0z6berendez€sek energiahatEkonysiigiit Erint6 beruhaz.3.st, a tclroz6k Jetrehozasara iranyul6 beruhiizast, 
es a felszfn alatti vagy felszfni vfztesteket nem €rint6 Ujrahasznosltott vfz hasznalatara iriinyul6 beruhazast -
kedvezmenyes dfjU kezessegvallaliis az aliibbi feltetelek egyi.ittes teljesftese eseten nyUjthat6: 
a) a beruhazas megfelel a vfzvedelmi politika teren a kOzOssegi fellepes kereteinek meghataroz.3.siir61 sz616, 

2000. okt6ber 23-12000/60/EK eur6pai parlamenti es tan.3.csi iriinye/vben foglaltaknak, 
b) rendelkezesre all olyan vfzfogyasztiism€r6 rendszer, am ely a tiimogatott beruhazas vonatkozasaban lehet6ve 

teszi a vfzfogyasztas mereset. vagy a vfzfogyasztasm€r6 rendszer a beruhazas reszekent kerUI ki€pHEsre, es 
c) a beruhclziis eredmenyekent a vfzfelhasznaJas korabbi m€rt€ke Jega!abb 25%·kal csOkken. 

(4} A bioUzemanyag- vagy megUju16 energiaforriisb6/ szarmaz6 energia mez6gazdasclgi Uzemen be!OI t0rt€n6 
e/6.31/ftasahoz kapcso/6d6, mez6gazdasiigi termel€st szolg.3.16 beruhazclshoz kedvezmenyes dfjU kezessegvalla/as 
akkor nyujthat6, ha 

a) az ilyen termeJes nem /€pi ttl! az adott Ozem .3.tlagos eves i.izemanyag- vagy energiafogyasztasat, es 
b) a bioilzemanyag el6iillftasara ir.3.nyul6 beruhazas eseten a termel6 h~tesftmenyek termel€si kapacitiisa nem 

haladja meg a mez6gazdasiigi Ozem .3.tlagos eves kOzlekedesi c€/U Ozemanyag·fogyasztcls.3.nak megfele/6 
szintet, es az el6allftott bioOzemanyag nem ert€kesfthet6 a piacon, val a mint 

c) a mezOgazdasagi Uzemben h6energia es vi/lames energia megUjul6 forriisb61 t6rten6 el6clllft.3.s.3.ra iriinyu/6 
beruhazas eseten a termel6 Jetesftm€ny csak a kedvezmenyezett saj.3.t energiaszOks€glet€nek fedezesere 
szolgcll, es termel€si kapacitasa nem haladja meg a mez6gazdasiigi Ozem es az ahhoz kapcsol6d6 
mez6gazdasclgi haztartas iitlagos eves kombiniilt h6energia- es villamosenergia-fogyasztasanak megfelel6 
szintet. 

(5} Nem nyUjthat6 kedvezmenyes dfjU kezessegviillalas az alabbi celok finanszfrozasahoz: 
a) terme!Esi jogok, tclmogatdsi jogosultsagok es egyny.3.ri nOvEnyek vasB.rliisa; 
b) egynyari novenyek telepitese; 

c) vfzelvezet€si munkcllatok; 
d) az uni6s szabviinyoknak va/6 megfelelest szolgal6 beruhazasok a fiatal mez6gazdasagi terme/6k szamara 

a gazdiilkod6i tev€kenys€g0k megkezdeset61 szamftott huszonnEgy h6napon be/01 nyUjtott tamogatas 
kivetelevel; 

e) auatok vasar!asa az {1) bekezdes e) es f) pontjiiban meghatarozott cella! megval6sul6 beruhazasok 
kiv€televel; 

f) tejet es tejtermEkeket ut.3.nz6 vagy helyettesft6 termekek el6clllft.3.s.3.hoz szOkseges beruhazas; 
g) lizingszerz6d€s eseten a {2) bekezdes a), b) es d} pontjiiban foglalt k61ts€gekt61 elt€r6 k61ts€g; 
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a (3) bekezdesben felsorolt felt€teleket teljesft6, 6nt0z€ssel kapcsolatos olyan beruhazas, am ely olyan felszfn 
alatti vagy felszini vlztestet €rint, amely a vonatkoz6 vfzgy0jt6-gazdi31kodasi tervben vfzmennyis€ggel 

kapcsolatos ok miatt a,.j6" min6sft€sn€1 rosszabb min6sft€sti, illetve olyan felszfn alatti vagy felszfni vfztestet 
€rint6 beruhazas, am ely az 6nt6z6tt terOietek nett6 n6vekedeset eredmenyezi. 

6. § (1) A mez6gazdasc1gi csoportmentess€gi rendelet 4. cikk (1} bekezd€s a) pontja alapjan a kedvezmenyezett r€sz€re 

nyUjtott elsOdleges mez6gazdas3gi termeleshez kapcsol6d6, mez6gazdasagi lizemekben vegrehajtott, targyi 

eszk6z6kre vagy immateri.31is javakra ir.3nyul6 beruhazasokhoz nyUjtott kedvezmenyes dfjU kezess€gv.31JaJas 
kedvezmenyezettenk€nt es beruh.3z.3sonk€nt nem haladhatja meg az 500 ezer eur6t. 

(2) Az egy beruh.3z.3shoz nyUjthat6, aJJamhaztartasi forr.3sb61 szarmaz6 Osszes eur6pai uni6s versenyjogi ertelemben 
vett a!lami tamogatas tamogat.3si intenzitasa nem haladhatja meg a beruhazas elszamolhat6 k61tsegenek 50%-at, 
kiv€ve a k0z€p-magyarorsz.3gi r€gl6t, ahol a tamogatasi intenzitas legfeljebb 40%. 

(3) A (2) bekezdesben meghatarozott tamogatasi intenzit.i.sok nagysaga tov.3bbi 20 sz.i.zalekponttal n6, ha 
a) a beruhazast fiatal mez6gazdas.i.gi terme/6 vagy olyan mez6gazdas.3gi termel6 hajtja vegre, aki 

a kezessegv.i.llalasi k€relem benyUjtasanak id6pontj.i.t megel6z6 Ot evben kezdte meg a gazd.i.Jkod6i 
tevekenyseget, 

b) a beruh.i.z.3st tObb mez6gazdas.3gi terme!O egyUttesen hajtja v€gre, 
c) a beruhazas az eur6pai innov.3ci6s partners€g kereteben jOn l€tre, 
d) a beruhazas termeszeti es egyeb sajatos h.i.tranyokkal rendelkez6 terO!eten val6sul meg, vagy 
e) a beruhazas c€lja a termeszeti kOrnyezet minOsegenek, a higi€niai kOrOimenyeknek vagy az allatj61€t 

szfnvona!anak a javftasa azzal, hogy a megemelt t.3mogat.3si mertek kizM61ag azokra a t0bbletk6/tsegekre 
vonatkozik, amelyek sz0ks€gesek a hata/yban l€v6 uni6s el6fr.3sokat meghalad6 szint eler€s€hez, de nem 
vezetnek a termelfisi kapacit.3s n6vekedesehez. 

(4) Az 5. § (1) bekezdes d) es e) pontja szerinti beruhazas eseten a kedvezmenyes dijd kezessegvallalas az elszamolhat6 

koltsegek 100%~aig nydjthat6. 

(5) Az 5. § (1) bekezdes f) pontja szerinti beruhazas eseten a t.3mogat.i.si intenzitcls nem haladhatja meg 
az elsz3molhat6 kOitsegek 80%-at, tObb mez6gazdas3gi termel6 altai egyOttesen vegrehajtott beruhazas eseten 
az elszamolhat6 k61tsegek 100%-at. 

(6) A beruhazas abban az esetben t3mogathat6 a {3)-{5) bekezd€sben meghatarozott, emelt m€rt€k0 tamogatasi 
intenzit.3son, ha az megfelel a 3. § (8)-{11) bekezdese szerinti tamogat.3shalmoz.3si szabcllyoknak. 

4. Mez0gazdas2igi termekek feldolgozasahoz es forgalmazasahoz kapcsol6d6 beruh2iz2ishoz nyUjtott 
kedvezmenyes diju kezessegvallalas 

7. § {1} A kedvezmenyes dfjU kezess€gvallalas a mez6gazdascigi termekek feldolgozasa, il/etve forgalmazasa c€1j3b61 
v€grehajtott beruhazas eseten az aJabbi k61tsegek finanszfrozasahoz nyUjthat6: 
a) ingatlan €pftese, vasarJasa, lfzingelese, fejlesztese; 
b) g€p es berendezes vasarlasa vagy [fzingelese az adott eszk6z piaci ertekenek erej€ig; 
c) szamrt6g€pes szoftver vasarlasa vagy kifejlesztese, valamint szabadalom, licencia, szerz6i jog es vedjegy 

megszerz€se, es az ehhez kapcsol6d6 nem terme/6 beruhazas kapcsan felmer016 k61ts€g; 
d) nem €pftesi c€1d fOidvasarJas, a beruhazas Osszes elszamolhat6 kOitsegenek legfeljebb 1 0%-aig; 
e) beruhazashoz kapcsol6d6, aktiv.3lhat6 k0lts€gek finanszfrozasa. 

(2) A kedvezmenyes dljd kezessegvallalas - a 3. § (5) es (7) bekezdeseben meghatarozottakon tdl - mez<lgazdasagi 

termek feldolgozasat, illetve forgalmazasat szolg.316 beruhazasok eseten nem nylrjthat6 az alabbi celok 
finanszfrozasahoz: 
a) az €1elmiszeralaplr bioOzemanyagok el6a!Jftasaval kapcsolatos beruhclzcls; 
b) a hatalyos uni6s szabalyoknak val6 megfelelest szolgal6 beruhazas; 

c) lfzingszerz6d€s eseten tOken fe!Oii egy€b kOJtsegek elszamo!asa. 

8. § (1) A mez6gazdasagi csoportmentessegi rendelet 4. cikk (1) bekezdes c) pontja alapjan a mez6gazdasagi termekek 
feldolgozasahoz, illetve forgalmazasahoz kapcsol6d6 beruhazasokhoz nyUjtott kedvezmenyes d(jd kezessegval!alas 
kedvezm€nyezettenk€nt es beruhazasonkent nem haladhatja meg a 7,5 milli6 eur6t. 
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(2) Az egy beruh.3z.3shoz nyUjthat6, allamh.3ztart.3si forr.3sb61 szarmaz6 Osszes eur6pai uni6s versenyjogi ertelemben 
vett allami tamogatas tamogatasi intenzitasa nem haladhatja meg a beruhazas elszamolhat6 kOitsegenek 50'}&-at, 
kiv€ve a k6z€p-magyarorsz.3gi r€gi6t,ahol a t.3mogat.3si lntenzitas legfeljebb 40%. 

(3) A {2) bekezdesben meghatarozott tamogat.3si intenzitasok nagysaga tovabbi 20 szazal€kponttal n6 
a) termel6i szervezetek egyes01€s€hez kapcsol6d6 vagy 
b) az eur6pai innovaci6s partnerseg kereteben tamogatott 
beruhazas eseten. 

(4) A beruhazas abban az esetben t.3mogathat6 a (3} bekezd€sben meghatarozott emelt merteka tamogatasi 
intenzit.3son, ha az megfelel a 3. § (8)-(11) bekezdese szerinti t.3mogatashalmoz.3si szab.31yoknak. 

s. Zar6 rendelkezesek 

9. § Ez a rendelet a kihirdeteset kOvet6 nap on Jep hatalyba. 

10. § Ez a rendelet az Eur6pai Uni6 mOkOdeserOJ sz616 szerz6d€s 107. es 108. cikk€nek alkalmazasaban a mez6gazdasclgi 
es az erdeszeti agazatban, valamlnt a vid€ki tersegekben nyUjtott tamogatasok bizonyos kateg6riainak 
a bels6 piaccal Osszeegyeztethet6nek nyilvanrtasar61 sz616, 2014. j(lnius 25-i 702/2014/EU bizottsagi rendelet 
(HL L 193., 2014.7.1.) 14. es 17. cikkenek hatalya ala tartoz6 tamogatast tartalmaz. 

11. § (1) A mez6gazdas3gi Ozemek korszerasrtesehez1 fejlesztesehez nemzeti hat3sk6rben nyUjtott kedvezmenyes hitel- es 
lizingdlj-tamogatas igenybevetelenek reszletes felteteleir61 sz616 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet [a tovabbiakban: 
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet] 1. §e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
(E rendelet a/ka/mazdsaban:) 

ue) terme!Oi csoport: a termel6i csoportokr61 sz616 81/2004. {V. 4.) FVM rendelet alapj.3n m0k6d6, az agrarpolitikil€rt 
fele16s mlniszter altai vezetett miniszterium {a tov.3bbiakban: miniszt€rium), !lletve 2005. november 1-jet 
megel6z6en az agrarpolitlk.3€rt felel6s miniszter {a tov3bbiakban: miniszter} altai termel6i csoportk€nt elismert 
szOvetkezet vagy korlatolt felel6ss€g0 t.3rsas3g;" 

(2) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a k6vetkez615/A. §-sal egeszOI ki: 
, 15/A. § (1) A tamogatas forrasa a 2015. evben 600 milli6 forint. 
(2) A miniszter a rendelkezesere clll6 adatok alapjcln a forras kimerOiese eseten jogosult a tamogatas foly6sftasanak 

kOzlemeny Utj.3n t6rt€n6 felfOggesztesere:' 

12. § Hatalyat veszti a kezessegv.3!1al6 intezmeny illtal csoportmentessegl rendelet alapj.3n val!alt kedvezmenyes dfjU 
k€szfizet6 kezess€:g szab3lyair61 sz616 70/2009. {VI. 19.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezeseit a folyamatban Jev6 
eljarasokban alkalmazni kell. 

Dr. Fazekas Sdndor s. k., 
fO!dmUve!esOgyl mlnlszter 


