
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

166/2012. (XI. 14.) számú  
 

KÖZLEMÉNYE 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény 

módosításáról 

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény (a 

továbbiakban: 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény), illetve annak kapcsolódó mellékletei 

módosításáról rendelkezik. 

Jelen közleményben egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a módosítás szükségességét az 

indokolta, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet (a 

továbbiakban: támogatási rendelet) több rendelkezését módosította a 2012. november 10. 

napjától hatályos 113/2012. (XI. 9.) VM rendelet (továbbiakban: módosító rendelet) 3. §-a. 

  

I. Módosuló rendelkezések 

 

1. A 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény I. fejezete 1. pontjának első bekezdés utolsó 

mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„A regisztrációs kérelmet G0001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) bármely kirendeltségéhez.” 

 

2. A 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény I. fejezete 1. pontjának második bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G0002 

számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles 

bejelenteni az MVH bármely kirendeltségéhez.” 

 

3. A 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény I. fejezete 4. pontjában a támogatás 

igénybevételére jogosult szervezetek három pontból álló felsorolásának első pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„A támogatási rendelet 5. vagy 6. számú melléklet szerinti településen működő települési 

önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a 

fejlesztéssel érintett település tagja,”  

 

4. A 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény II. A kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok című fejezetének a benyújtás idejére vonatkozó bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 



 

„A támogatási rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 2012. október 15. és 2012. november 30. 

között, postai úton lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet legkorábban 

2012. október 15-én, legkésőbb 2012. november 30-án adhatja postára.” 

 

A 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény 13. számú melléklete helyébe a jelen közlemény 

mellékletét képező, a módosító rendeletben foglaltak szerint frissített 13. számú melléklet – 

Kitöltési útmutató melléklet, a 14. számú melléklete helyébe a jelen közlemény mellékletét 

képező, szintén a módosító rendeletben foglaltak szerint frissített 14. számú melléklet – Helyi 

Akciócsoportok címlistája melléklet lép. 

 

II. Közlemény kapcsolódó mellékletei       

 

- 13. számú melléklet – Kitöltési útmutató 

- 14. számú melléklet - Helyi Akciócsoportok címlistája 

 

III. A közlemény hatálya 

 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

A 155/2012. (X. 5.) MVH közlemény jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 

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 

kirendeltség, valamint az illetékes LEADER HACS ügyfélszolgálatán. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

  

 

Budapest, 2012. november 14. 

  

 

 

 Palkovics Péter  

    elnök 
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