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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

168/2011. (XI. 04.) számú 
KÖZLEMÉNYE 

 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás 
keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH 

közlemény módosításáról 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

149/2011. (IX.20.) számú közleménye az alábbiakban részletezettek szerint módosul.  
 
I. A módosítás indoka 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási 

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2011. (X. 28.) VM rendelet 14. §-a 

ekként rendelkezik:  

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésében a „2011. szeptember 30. és 

október 31. között” szövegrész helyébe a „2011. szeptember 30. és november 15. között” 

szöveg lép.” 

Tekintettel e jogszabályi rendelkezésre az MVH 149/2011. (IX.20.) számú közleménye „A 

pályázatok benyújtása” elnevezésű VI. pontjában meghatározott pályázat-benyújtási időszak 

megváltozik. 

 

II. Módosuló rendelkezés 
 

A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közlemény „A pályázatok benyújtása” elnevezésű VI. 

pontjának a pályázatok benyújtási határidejére vonatkozó rendelkezései ekként módosulnak: 

 

A 149/2011. (IX.20.) számú MVH közleményben szereplő alábbi rész: 
 

„A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között, elektronikus úton, az 

ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett 

formanyomtatványon lehet az MVH-hoz benyújtani. Tekintettel arra, hogy október 31. 

munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. 

november 2. napja.” 

 
az alábbiak szerint módosul: 

 
„A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, elektronikus úton, az 

ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett 

formanyomtatványon lehet az MVH-hoz benyújtani.” 



 2 

 
III. Közlemény hatálya 
 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

További információk megtalálhatóak a Vidékfejlesztési Minisztérium 

(www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH honlapján 

(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen 

vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei 

kirendeltségek ügyfélszolgálatán. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

 

Budapest, 2011. november 04. 

  

 

Palkovics Péter 

 


