
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

101/2008. (VIII. 8.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének
keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési 

rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
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ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 3. és 4. ten ge lyé nek ke re té -
ben meg ala ku ló he lyi ak ció cso por tok el is me ré si rend jé vel
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló 93/2007. (VIII. 29.)
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 11. §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11. § (1) Az IH ál tal el is mert he lyi kö zös ség elõ ze te sen 
el is mert vi dék fej lesz té si ak ció cso port tá vá lik és kö te les
leg ké sõbb 2008. ok tó ber 1-jé ig a tag jai több mint fe lé nek
rész vé te lé vel jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti
for mát ala kí ta ni az aláb bi fel té te lek együt tes be tar tá sa
mel lett:

a) a meg ala kí tan dó jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti for ma
egye sü let vagy a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi
IV. tör vény 4. §-a sze rin ti non pro fit kor lá tolt fe le lõs sé gû
tár sa ság, il let ve non pro fit zárt kö rû en mû kö dõ rész vény -
tár sa ság;

b) ren del ke zik leg alább egy mil lió fo rint in du ló tõ ké vel;
c) tag sá gá ban a ci vil, az üz le ti és a köz szfé ra kép vi se lõi 

meg ta lál ha tók, és tag sá gá ra vo nat ko zó an tel je sí ti a 9. §
(4) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt fel té te le ket;

d) tag sá gá ban a HVI nem ve het részt;
e) leg alább öt, leg fel jebb hu szon egy tag ból álló dön tés -

ho zó tes tü le tet ha tá roz meg a szer ve ze ten be lül, amely nek
tag jai a tag ság ból ke rül nek ki;

f) a dön tés ho zó tes tü le ten be lül tel je sül a 9. § (4) be kez -
dés a) pont já ban fog lalt fel té tel;

g) a lét re jö võ jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szerve -
zeti for ma vég re haj tás hoz kap cso ló dó fel ada ta it el lá tó
szer ve zet nek meg kell fe lel nie az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Vidékfejlesztési Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 
62. cikk (2) be kez dé sé nek, va la mint az IH-val kö ten dõ
együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek nek.

(2) Amennyi ben az elõ ze te sen el is mert vi dék fej lesz té si
ak ció cso port nem ala kít az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti for mát, az IH ál tal fi nan szí ro -
zás ban nem ré sze sül.”

2. §

Az R. 12. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az elõ ze te sen el is mert vi dék fej lesz té si ak ció cso -
port az ál ta la el ké szí tett he lyi vi dék fej lesz té si stra té gi át

a te rü le ti leg il le té kes HVI-hez nyújt ja be, amely azt – elõ -
ze tes vé le mé nye zést kö ve tõ en – to váb bít ja az IH ré szé re.”

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma -
dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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