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kell megküldeni a NAKVI részére, amely jóváhagyása esetén a jóváhagyást követő két napon belül továbbítja azt
az MVH részére.”
A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének további feltételei:]
„d) a projekttervben megjelölt bemutató üzemi programok időpontját és helyszínét a Bemutató Üzem legkésőbb
a megvalósítás napját megelőző 5. napon rögzíti a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben;”
A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A bemutató üzemi program megvalósítását megakadályozó esemény a (2) bekezdés d) pontban meghatározott
időpontot követő, de a bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőző bekövetkezése esetén a Bemutató
Üzem az adott bemutató üzemi program teljesítését elhalaszthatja legkésőbb a projektterv időszakának utolsó
napjáig. Az akadályozó esemény bekövetkezéséről és a bemutató üzemi program elhalasztásáról szóló tájékoztatást
a Bemutató Üzem köteles rögzíteni a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben, a tervezett
bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőzően. A tájékoztatás részét képezi annak igazolása, hogy
az akadályozó esemény a Bemutató Üzem hatáskörében elháríthatatlan volt.”
A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A bemutató üzemi program (8) bekezdésben meghatározott elhalasztása esetén a NAKVI megvizsgálja
az elhalasztás indokoltságát, és szükség esetén az esemény elháríthatatlanságát igazoló dokumentum megküldését
kéri a Bemutató Üzemtől. A NAKVI megvizsgálja az elhalasztás körülményeit, és jóváhagyása esetén módosítja
a program dátumát, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az MVH-t a módosításról.”
A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (6) bekezdés b) pontot, 4. § (9) bekezdés a) pontot és (10) bekezdést, 5. § (2) bekezdés d) pontot
és (8) továbbá (11) bekezdést, valamint 9. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben sem kell alkalmazni.”

33. §

A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (7) bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe a „november 30.”
szöveg lép.

34. §

Hatályát veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése.

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása
35. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.)
VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem
legkésőbb 2015. május 31-ig nyújtható be.”
(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet
a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését
követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.”
(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]
megállapított 3. § (2) bekezdést és 14. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

