
  

 A vidékfejlesztési miniszter 

……/..… (……..) VM  

rendelete 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - 

fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. 

(X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 138/2008. 

szóló (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről 160/2009. szóló (XI. 19.) FVM rendelet valamint az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosításáról 

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 97. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 

rendelem el: 

 

1. § 

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 

valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a 

LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes 

LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.” 

 

(2) Az R1 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton írott formában vagy az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül2009-től kezdődően évente 

a) január 1. és január 31., 



  

b) április 1. és április 30., 

c) július 1. és július 31., 

d) október 1. és október 31. 

között lehet benyújtani. 

 

(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 

a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és 

támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 

b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és 

támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. 

§-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a 

beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához, 

az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú 

formanyomtatványon lehet benyújtani.” 

 

 

2. § 

 

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 

(a továbbiakban: R2) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 

valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a 

LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes 

LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.” 

 

(2) Az R2 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton írott formában vagy az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül2009-től kezdődően évente 

a) január 1. és január 31., 

b) április 1. és április 30., 

c) július 1. és július 31., 

d) október 1. és október 31. 

között lehet benyújtani.” 

 

 

(3) Az R2 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 

a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és 

támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 



  

b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és 

támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. 

§-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a 

beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához, 

az MVH által rendszeresített, a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú 

formanyomtatványon lehet benyújtani.” 

 

3. § 

 

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 

valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a 

LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes 

LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.” 

 

(2) Az R3 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton írott formában vagy az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun 

keresztül2009-től kezdődően évente: 

a) január 1. és január 31., 

b) április 1. és április 30., 

c) július 1. és július 31., 

d) október 1. és október 31. 

között lehet benyújtani. 

 

(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 

a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és 

támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 

b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és 

támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. 

§-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a 

beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához, 

az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú 

formanyomtatványon lehet benyújtani.” 

 

 

 



  

4. § 

 

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM 

rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között, 

valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a 

LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes 

LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.” 

 

(2) Az R4 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton írott formában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a 

alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás 

helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához az MVH által rendszeresített, 

a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon. vagy az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 

ügyfélkapun keresztül 2010-től kezdődően évente: 

a) január 1. és január 31., 

b) április 1. és április 30., 

c) július 1. és július 31., 

d) október 1. és október 31. 

között lehet benyújtani.” 
 

 

5. § 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott 

pályázatokat 2011-től évente március 1. és 31., valamint szeptember 1. és 30. között a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH 

honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a 

alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az 

illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.” 

 

6. § 

 

 



  

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

második napon hatályát veszti. 

 

 

  

 

 

Budapest, 2010. július „     ” 

 

 

 

Dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter 


