
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

17/2008. (II. 19.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

52/2007. (VI. 28.) 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 -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) 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  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a
szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan -
dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 52/2007.
(VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 8.  § (2) be -
kez dé se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ügy fél a ki fi ze té si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek ki fi ze té si kérelmeit
évente

a) ja nu ár 1.–már ci us 3.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött gyûj ti be.”

2.  §

Az R. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a
(2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül be nyújt ja az MVH ré szé re. Ki vé tel ez alól 2008.
év ben a (2) be kez dés a) pont já hoz kap cso ló dó ki fi ze té si
ké re lem be nyúj tá si idõ szak, amely ese té ben a TSzK-k az
össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket 2008. feb ru ár 1.–már -
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cius 18. kö zött nyújt hat ják be az MVH ré szé re.”



(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok -
ra is alkalmazni kell.

(2) Ez a ren de let 2008. már ci us 4-én 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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3.  §


