
A nemzetgazdasági miniszter 21/2012. (VII. 27.) NGM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló
15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)–c), e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok

végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet 16. §

(1) bekezdésében a „31. napon” szövegrész helyébe a „32. napon” szöveg lép.

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

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 76/2012. (VII. 27.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról

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

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

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

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

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

részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

2. § Az R1. a következõ 17. §-sal egészül ki:

„17. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 9/B. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 15. napjával bezárólag nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt

bármelyik döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”
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3. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következõ 8/B. §-sal egészül ki:

„8/B. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

4. § Az R2. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/B. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2010. január 15. napjáig nyújtották be és a 76/2012.

(VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. §

(9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés

még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

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

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következõ 9/C. §-sal egészül ki:

„9/C. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

6. § Az R3. Záró rendelkezések alcíme a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 9/C. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 30. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

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

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

egészül ki:

„9/B. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

8. § Az R4. a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
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megállapított 9/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 30. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

9. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások

részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

10. § Az R5. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:

„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

11. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következõ 8/A. §-sal

egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

12. § Az R6. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:

„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

13. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R7.) a következõ 8/A. §-sal

egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.
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(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

14. § Az R7. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amely ügyekben a támogatási kérelmet 2009. január 12. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

15. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ

támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R8.) a következõ 8/A. §-sal

egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

16. § Az R8. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:

„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

17. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz,

nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2009. (IV. 11.)

FVM rendelet (a továbbiakban: R9.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

18. § Az R9. Záró rendelkezések alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”
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19. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ

támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R10.) a következõ

11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2013. január 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak

nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

20. § Az R10. Záró rendelkezés alcím a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 11/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. október 15. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

21. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

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

R11.) 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

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

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

szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

(2) Az R11. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott jogcímek vonatkozásában, a Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl

eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésõbb 2012. december 31. napjáig

nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minõsülõ összeg is

elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

22. § Az R11. Záró rendelkezés alcíme a következõ 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § (1) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.)

VM rendelet] megállapított 10/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor

folyamatban lévõ azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig

nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek

megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

(2) E rendeletnek a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel megállapított 10. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést

76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatályba lépésekor a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
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23. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R12.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

24. § Az R12. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon

ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 2. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

25. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R13.) a következõ 8/A. §-sal

egészül ki:

„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél

legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható

kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem

alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.”

26. § Az R13. Záró rendelkezések alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:

„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]

megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon, ügyekben

kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és

a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt

a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik

döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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