
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

148/2013. (VIII. 21.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) MVH közlemény módosításáról 

 

I. A módosítás indoka 
 

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 

módosításáról rendelkezik. 

 

A módosítás szükségességét az indokolta, hogy 2013. július 30. napján hatályba lépett az 

egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító 

rendelet), melynek 30-33. §-ai módosították az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a 

továbbiakban: támogatási rendelet) több rendelkezését. 

 

II. Módosuló rendelkezések 

 

1. A Közlemény „Az intézkedésben való részvétel általános feltételei” elnevezésű I. 

fejezete 6. pontjának 11. bekezdését követően az alábbi új bekezdéssel egészül ki:  

 

 

„A támogatási rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott rendezvény előkészítése 

és megvalósítása tevékenység esetében - a támogatási rendelet 6. § (2) bekezdésében és a 

Vhr.-ben foglaltaktól eltérően - előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, 

a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.” 

 

 

2. A Közleményben szereplő „A közlemény kapcsolódó mellékletei és benyújtandó 

dokumentumok listája” elnevezésű V.  fejezetében „Az elektronikus benyújtás során 

szkennelt formában feltöltendő dokumentumok:” listában a c) pont törlésre kerül. A 

következő sorok így megfelelően átsorolásra (az eredetihez képest eggyel feljebb) 

kerülnek, és az eddigi l) pont helyére - melynek tartalma az átsorolás következtében a 

k) pontba kerül át - kerülnek a c) pontban foglaltak az alábbiak szerint módosítva: 

 

 

l) 

Ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával 

terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, 

illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát 

korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely 

igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban 

feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési 

kötelezettsége lejártáig használni; 

építés esetében az 

ügyfélkapus felületen 

szkennelve 



 

Jelen közlemény hatályba lépésével a 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közleményben a 

változtatások átvezetésre kerültek, tehát az eredeti Közlemény már a módosított új 

rendelkezéseket tartalmazza. 

 

III. Közlemény hatálya 

 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a módosító rendelet (és így jelen 

közlemény módosító) rendelkezései folyamatban lévő ügyekben is megfelelően irányadóak.  

 

A Közlemény jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

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, 2013. augusztus 16. 
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