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24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

36. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) 

VM rendelet [a  továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

„(3) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet azon ügyfélnek, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, legkésőbb 2015. március 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, legkésőbb 2015. május 31. napjáig

kell megvalósítania.

(4) A  Vhr. 24.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  ügyfél a  helyt adó vagy részben helyt adó támogatási 

határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható 

kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan ki:zetési kérelmet 

benyújtani.”

 (2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Azon ügyfeleknek, akik a  támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vették, az  utolsó ki:zetési 

kérelmet a  művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani. 

A  2014.  május  31. napját követően közölt támogatási döntés esetében az  utolsó ki:zetési kérelem benyújtásának 

határideje 2015. augusztus 31.”

 (3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. Záró rendelkezések alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:

„18/B. § 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 10.  § (3) és (4)  bekezdést, valamint a  15.  § (6)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

ügyekben sem kell alkalmazni.”

37. §  Hatályát veszti a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. § (5) bekezdése.

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai 

berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

38. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések 

korszerűsítése céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) 

VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 12. pontja a következő c) alponttal 

egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:

12. induló vállalkozás:]

„c) az 1. és a 2. célterület vonatkozásában az a) és b) ponttól eltérően a jogi személy, ha a gazdasági társaságokról 

szóló 2006.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Gt) 15.  § (1)  bekezdése alapján legkésőbb 2013. szeptember 1-ig 

előtársaságként megkezdte működését.”

 (2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 

12.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdésében, 16/B.  § (2)  bekezdésében, 

17.  § (2)  és (4)  bekezdéseiben, 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 24.  §-ában, 25.  § (1) és (6)–(8)  bekezdéseiben, 

25/A.  §-ában, 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és e)–g)  pontjaiban, 30.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontjaiban, 

(12)  bekezdésében, 30/A.  §-ában, 31.  § (3)  bekezdésében, 33.  § (4)  bekezdésében, valamint 35.  § (5), (9) és 

(13) bekezdéseiben foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak.”

 (3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően a jogi személy támogatás igénybevételére abban az esetben is jogosult, ha 

Gt. 15. § (1) bekezdése alapján legkésőbb 2013. szeptember 1-ig előtársaságként megkezdte működését.”


