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FALUMEGÚJÍTÁS ÉS –FEJLESZTÉS JOGCÍMRENDELET 

ÉS MVH KÖZLEMÉNY 
MÓDOSÍTÁS 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet az alábbiak 
szerint módosult:  
 
9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - 
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
 
a) 3. § (11) bekezdésében az „1. § 28. pontja szerinti ügyfél” szövegrész helyébe az „1. § 
27. pontja szerinti ügyfél”, 
 
b) 4. § (1) bekezdésében az „1. § 28. pontjában meghatározott ügyfél” szövegrész 
helyébe az „1. § 27. pontjában meghatározott ügyfél” szöveg lép. 
 
(2) Hatályát veszti Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és 
-fejlesztésre EADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. mellékletének 4.2. 
pontja.  
 
A bekezdés értelmében a 4. célterület - kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
játszóterek kialakítására irányuló fejlesztés esetén kültéri sporteszközök 
beszerzése és telepítése nem minősül elszámolható kiadásnak. 
 
A rendelet módosítása a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM 
rendelet módosításáról szóló 105/2012. (X. 11.) VM rendeletben jelent meg. 
 

Magyar Közlöny 134. szám 2012. október 11. 22652 oldal 
Letöltés 



A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2012. (X.19.) számú 
KÖZLEMÉNYE 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012 (X.5.) MVH közlemény módosításáról 
 
 
A 156/2012. (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.”  
 
A 156/2012. (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.” 
 
A 156/2012. (X. 5.) MVH közleménynek a kapcsolódó mellékletek és a benyújtandó 
dokumentumok listájáról rendelkező V. fejezetének al) pontjában feltüntetett dokumentum 
(a 4. célterületre irányuló fejlesztés esetében helyszínrajzba illesztett játszótér 
elrendezési terv és műszaki leírás) nem hiánypótoltatható dokumentumnak minősül. 

 
A 156/2012. (X. 5.) MVH közlemény 13. számú melléklet Kitöltési útmutató elnevezésű 
mellékletének helyébe jelen közlemény mellékletét képező kitöltési útmutató lép, tekintettel 
arra, hogy a 13. számú melléklet  
- D0003-04 Támogatási kérelem - Építési A betétlap  
- D0004-04 Támogatási kérelem - Építési B betétlap  
- D0040-03 Támogatási kérelem - Építési C betétlap  
- D0001-04 Támogatási kérelem - Gép betétlap  
- D0075-04- Árajánlatos tétel bejelentő lap  
betétlapjaihoz tartozó Azonosítási információk pontjának első, Jogcímkód kezdetű 
bekezdéseiben hibásan került feltüntetésre a „vidéki örökség” jogcím megnevezés, valamint 
a jogcím azonosítására szolgáló 6.357.02.01 számsor, ezért ezek helyébe mindenhol 
megfelelően „falumegújítás és –fejlesztés” jogcím megnevezés, illetve a jogcím 
azonosítására szolgáló 6.352.01.01 számsor lép. 

 
162/2012. (X.19.) számú MVH közlemény a 156/2012 (X.5.) MVH közlemény 
módosításáról 
Letöltés 

 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
Letöltés 
 
156/2012. (X. 5.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 



Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
Letöltés 
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