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Tájékoztató az ÚMVP beruházási jogcímekkel kapcsolatosan 

 

Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik az ÚMVP bármely beruházási jogcím 
keretében olyan támogatási határozattal rendelkeznek, amely 2010. december 23-át 
követően emelkedett jogerőre, hogy a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján a támogatási határozat közlésétől, azaz kézhezvételétől 
számított 9 hónapon belül kötelesek kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan 
kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. 
Kifizetési kérelem benyújtása hiányában a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (1) 
bekezdése szerinti jogkövetkezmény kerül alkalmazásra. 

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy a nem terület- és állatlétszám alapú 
intézkedésekre vonatkozó kifizetési kérelmekhez a bizonylatok (pénzügyileg 
rendezett bizonylat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolatát szükséges 
csatolni, amelyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező 
másolat"és azt alá kell írnia." 
Forrás: www.mvh.gov.hu 

 
 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye 
a Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése 

jogcímek benyújtási időszakának módosításáról 
 



 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghirdetett, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozással támogatott, a 
135/2008. (X.18) FVM rendelet által szabályozott Falumegújítás és –fejlesztés, 
valamint a 138/2008. (X.18.) FVM rendelet által szabályozott Vidéki örökség 
megőrzése jogcímek esetében a hatályos rendeletek alapján 2011. november 1-30. 
között van lehetőség támogatási kérelem benyújtására.  
 
Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a két jogcím esetében a támogatási 
kérelem benyújtási időszak módosulni fog. 2011 novemberében nem lesz 
lehetőség kérelem benyújtására.  
 
Tekintettel arra, hogy mindkét jogcím esetében szükséges a jogcímrendeletek 
módosítása, majd azt követően a leendő ügyfelek számára a megfelelő felkészülési 
idő biztosítása, a LEADER HACS-ok terheltségének csökkentése érdekében, továbbá 
a vidéki jelzések és a folyamatban lévő LEADER pályázati beadási időszak miatt a 
benyújtási időszakot - várhatóan 2012 februárjára - módosítja az Irányító Hatóság.  
A halasztott benyújtási időszak elősegíti az ügyfelek hatékonyabb felkészülését, a 
gyorsabb kérelemkezelést, ezáltal a kérelmek mihamarabbi feldolgozását.  
 
A Falumegújítás és- fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek 
támogatási kérelem benyújtási időszaka a két jogcímrendelet módosításának 
keretében fog megjelenni.  
 
Budapest, 2011.október 19.  

Búsi Lajos  
IH vezető 

 
 

Már online is foglalhatunk falusi szálláshelyet 
 
Elindult a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége online foglalási 
rendszere, amelyen a vidéki szálláshelyek közül csemegézhetnek az oldalra 
látogatók. A vendégházak és apartmanok kikapcsolódási lehetőségeket is 
kínálnak. 
 
Elindult a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) online foglalási 
rendszere, amelyet a FATOSZ a falusi turizmus igényeinek megfelelően fejlesztett ki. 
Ez a rendszer teljesen új és különbözik a többi foglalási rendszertől, hiszen a 
FATOSZ összes megyei szervezetét magában foglalja, így a folyamatosan bővülő 
weboldalon már minden megye, és azon belül számos település szálláshelyei is 



szerepelnek, vendégházak és apartmanok egyaránt. 
 
A vendégek könnyedén tudnak válogatni a szállások között. Minden házról és azok 
környékéről részletes leírást olvashatnak, és külső-belső képeket nézhetnek meg. Sok 
helyen rengeteg szabadidős tevékenységet is folytathatnak a vendégek, mint például: 
lovaglás, vadászat, horgászat, kézműves foglalkozás, strandolás. Van ahol 
kemencében készült vagy bioételeket fogyaszthatnak. Állatokat pedig szinte 
mindenhol láthatnak a ház körül. Az oldalon ezek a szolgáltatások is részletesen fel 
vannak tüntetve mindegyik szálláshelynél. 
 
A honlap dinamikusan fejlődik, és folyamatosan frissítik az aktuális programokkal, a 
hónap térségével, szálláshelyével, és természetesen a mindig bővülő szálláskínálattal 
is. 
 
A szolgáltatást a www.falusiturizmus.eu honlapról lehet elérni. 
 

Jelentkezés szállásadóknak! 
 

Ha szeretne egy új ingyenes marketing lehetőséggel élni, akkor most 
csatlakozzon a FATOSZ, mint érdekvédelmi szervezet által felügyelt és 
minőségileg garantált, hiteles on-line rendszeréhez. 
 
Csatlakozási szándékát a falusiturizmus01@gmail.com e-mail címen jelezze. A 
jelentkezés beérkezését követően kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot. 
Bármilyen felmerülő kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálati Irodánkat a 06-1-352-98-
04, 06-1-268-05-92 telefonszámok egyikén, vagy keressen minket a 
falusiturizmus01@gmail.com e-mail címen. 
 
További információk, tudnivalók: 
- Általános Szerződési Feltételek 
- Jelentkezési lap 
- Tájékozató a csatlakozás menetéről 
 
Forrás: www.fatosz.hu 
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