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 (2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 

szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó ki:zetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

„10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból :nanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 4.  § (12)  bekezdést és 8.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (14) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

ügyekben sem kell alkalmazni.”

22. §  Hatályát veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (14) bekezdése.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

23. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 

[a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, az  ügyfél köteles a  támogatási határozattal jóváhagyott 

műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani.”

 (2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont 

szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó ki:zetési kérelmet benyújtania.”

 (3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

„10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból :nanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 4.  § (12)  bekezdést és 8.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (14) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

ügyekben sem kell alkalmazni.”

24. §  Hatályát veszti a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (14) bekezdése.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő 

diverzi<kálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 

módosítása

25. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzi:kálásra 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a  továbbiakban: 129/2012. 

(XII. 17.) VM rendelet] 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. 

március 31. napjáig megvalósítani.”

 (2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,


