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113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

Letöltés 

 

Módosítás - 152/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény 

 

 

115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 

Letöltés 

 

Módosítás - 161/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény 

 

 

116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről 

Letöltés  

 

Módosítás - 159/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1132014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1522014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1152014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1612014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1162014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1592014


 

 

117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről 

Letöltés 

 

Módosítás - 164/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény 

 

 

118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

Letöltés 

 

Módosítás - 162/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény 

 

 

 

 

LEADER 2013 PÁLYÁZATOK 
 

 
 

Felhívjuk Nyertes Pályázóink figyelmét, hogy a 35/2013 (V.22) VM rendelet alapján benyújtott 

projektekhez kapcsolódóan, a pályázó által projekt adatlapon és a LEADER pályázatban 

bemutatott és vállalt kritériumok teljesítéséhez (nyílt nap, rendezvényen való részvétel 

bejelentés, beruházás bemutatása a HACS honlapján) a formanyomtatványok letölthetők a 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület www.cserhatalja.eu weboldaláról.  

 

A nyílt nap, illetve a rendezvény bejelentések átadhatók a HACS munkatársainak személyesen, 

illetve megküldhetők e-mailben, vagy postai úton. A megvalósult beruházásokról készült 

fényképes beszámolók elektronikus adathordozón átadhatók a Munkaszervezet irodájában, 

illetve megküldhetők e-mailben, a betti@cserhatalja.eu vagy a monika@cserhatalja.eu címre.  

 

A kifizetési kérelmek mellékleteként be kell nyújtani a fejlesztés eredményeként megvalósult 

marketing elemek, rendezvények, együttműködések hiteles, a megvalósítást alátámasztó 

dokumentumait. Ilyen lehet például: Honlapon való megjelenésről készített képernyőkép, 

szórólap minta, újsághirdetés szkennelve, együttműködésről szóló, az együttműködésben részt 

vevő felek által együttesen aláírt teljesítésigazolás, fotódokumentáció. A teljesítés igazolás minta 

szintén letölthető a Cserhátalja weboldaláról. 

 

 

Magyarország teljesen felhasználja a 2007-2013 közötti uniós vidékfejlesztési 

forrásokat 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1172014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1642014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1182014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1622014
http://www.cserhatalja.eu/
mailto:betti@cserhatalja.eu
mailto:monika@cserhatalja.eu


 

 

A számítások szerint Magyarország teljes mértékben felhasználja a rendelkezésére álló mintegy 

1500 milliárd forintnyi 2007-2013 közötti uniós vidékfejlesztési forrást - mondta a 

Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a 2014. november 25-én, 

Budapesten tartott sajtótájékoztatón.  

 

Kis Miklós Zsolt hozzátette: annak érdekében, hogy a gazdálkodók, vállalkozók és más érintett 

szervezetek - például önkormányzatok - minél hatékonyabban hasznosíthassák az elmúlt uniós 

pénzügyi ciklusban lekötött forrásokat, megkönnyítik azok felhasználását. 

 

A könnyítést - ami többek között tartalmaz: határidő-hosszabbítást és szankcióenyhítést is - 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter november 20-án hatályba lépett miniszteri 

rendelete teszi lehetővé - mondta. 

 

Kis Miklós Zsolt emlékeztetett: most zárják a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program 

projektjeit. A következő, 2020-ig tartó időszak programozása is zajlik, ennek részleteit most 

egyeztetik az Európai Unióval. Ennek során már a partnerségi megállapodást aláírták, a soron 

következő vidékfejlesztési program első változatát pedig már elküldték Brüsszelbe. Várhatóan a 

mostani uniós költségvetési időszakra a jövő év januárjának végére, februárjára lesz véglegesített 

új vidékfejlesztési programja Magyarországnak. 

 

A mostani módosítás pedig - hívta fel a figyelmet - a 2007-2013 közötti időszak vidékfejlesztési 

pályázatait érinti. Így erre az időszakra már új pályázatokat nem írnak ki. A kialakítandó új 

eljárásrend a következő években a forrásokhoz való hozzáférés sokkal könnyebb és átláthatóbb 

lesz. Így új pályázatok már csak az új kiírási időszakban lesznek. 

 

Aláhúzta: fontos azonban, hogy az unió előző költségvetési időszakában lekötött forrásokat is 

maradéktalanul fel lehessen használni. Ezért szükségesek a könnyítések ezen a területen. A 

pályázatok lezárása során az érintettek - gazdálkodók, önkormányzatok, szakmai szervezetek - 

több észrevételt is megfogalmaztak például a Leader egyesületekre, a köztestületekre, a fiatal 

gazdákra vonatkozóan. Főként az elszámolásoknál szembesülnek nehézségekkel az érintettek. 

Ezért a rendeletben foglalt módosításokat a folyamatban lévő eljárásoknál és a jogorvoslatok 

esetében is alkalmazni kell. 

 

Így növelhető az uniós források felhasználásának hatékonysága, könnyebben teljesíthetőek 

lesznek a pénzügyi kötelezettségek. Annak érdekében, hogy a forrásfelhasználás könnyebb 

legyen, 22 vidékfejlesztésre vonatkozó rendeletet módosítottak. Példaként említette a határidő 

módosítást, a kifizetési kérelmek esetében az állattartó telepek korszerűsítésének esetében, vagy 

a kertészeti modernizációnál. Így a megvalósítási határidő ez év december 31-ről jövő év 

március 31-jére tolódott. De az utolsó kifizetési kérelmet is 2015. május 31-éig lehet benyújtani. 

 

Emellett adminisztrációs könnyítéseket is tettek, például az építési engedélyekkel kapcsolatban. 

De a szankciókkal összefüggő kérdéseket is rendezték. Így ha valaki a gazdasági válságból 

adódó körülmények miatt nem tudta teljesíteni eredeti vállalását, annak a szankcióját 

csökkentették. Mindez igaz a fiatal gazdálkodókra is. Továbbá az integrált közösségi szolgáltató 

terek (IKSZT) is tovább - jövő év április 30-áig - vehetik igénybe a működtetési támogatásokat. 

 

Kis Miklós Zsolt az MTI kérdésére elmondta: a mostani uniós költségvetési ciklusban 

Magyarország - 300 forintos euró árfolyamon számolva - mintegy 1250 milliárd forintot vehet 



igénybe. Az önrész a korábbi 25 helyett 15 százalék lesz. Emlékeztetett: a mezőgazdaságban 

2014-2020 között több forrás áll Magyarország rendelkezésére, mint 2007-2013 között. Továbbá 

elindította a kormány a "Több munkahelyet a mezőgazdaságban" programot, amelyre további 

180 milliárd forintot biztosít. 

 

Forrás: (MTI) 

 

 

A családi gazdaságok és a munkahelyteremtés  

az új vidékfejlesztési program középpontjában 
 

 

A tervek szerint jövő év folyamán folyamatosan nyitja meg az új vidékfejlesztési pályázati 

lehetőségeket a kormány. A következő évek vidékfejlesztési politikájának fókuszában a kis- és a 

közepes méretű családi gazdaságok, a fiatal gazdák és a vidéki munkahelyteremtés áll – hangzott 

el a mezőgazdaság jövőjét elemző Portfolio Agrárszektor 2014. elnevezésű konferencián.  

 

Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes 

államtitkára előadásában bemutatta a több mint 1200 milliárd forintnyi forrással rendelkező új 

program főbb irányait és célkitűzéseit. A kormány legfontosabb célja a vidéki munkahelyek 

megőrzése és új munkahelyek teremtése. A hazai vidékfejlesztési politikai középpontjában 

éppen ezért a munkaigényes ágazatok fejlesztése, különösképpen az állattenyésztés, a kertészet, 

a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az élelmiszer-feldolgozás támogatása áll. A 

beruházási források egy jelentős része az energiahatékonyság növelését, a megújuló energiák 

használatának ösztönzését szolgálja. Ez erősíti az érintett ágazatok versenyképességét, egyúttal 

csökkenti az üvegházhatású-gáz kibocsátásukat és fosszilis energiafüggőségüket is. 

 

Az élelmiszeripar fejlesztése nemcsak új munkahelyeket teremt, hanem biztos felvevőpiacot 

jelent a mezőgazdasági alapanyagoknak, amely hozzájárul a gazdák jövedelembiztonságához is. 

Fontos cél továbbá a mezőgazdasági és élelmiszeripari exporton belül a magasabb hozzáadott 

értékű termékek arányának növelése. 

 

A vidékfejlesztési program hozzájárul a termelés biztonságának a növeléséhez is. Az elmúlt 

évek szélsőséges időjárási körülményeire reagálva a kormány növelné az öntözött területek 

nagyságát, a kertészeti ágazatban pedig jég- és fagykárelhárító rendszerek kiépítésére nyújt 

támogatást. 

 

Új lehetőség a hazai agrár-vidékfejlesztésben az egyes intézkedéseket összehangolt módon 

alkalmazó alprogramok kialakítása. A Rövid Ellátási Lánc alprogram célja elsősorban a 

termelők helyi, termelői piacra jutásának támogatása, míg a Fiatal Gazda alprogram a 40 évesnél 

fiatalabb, szakirányú végzettséggel rendelkező, első ízben önállóan vállalkozó gazdálkodók 

támogatását célozza. 

 

A kormány célja, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban jussanak a pályázók 

az uniós forrásokhoz. Ezt szolgálja a bürokrácia csökkentése: teljesen új jogi eljárásrenden 

alapuló, hatékony, átlátható és átjárható pályázati rendszert épít ki a kabinet, amelyet az előző 

időszakhoz képest lényegesen kevesebb adminisztráció terhel. 

 

A kormány idén szeptemberben benyújtotta a programot az Európai Bizottságnak, jelenleg az 

első hivatalos brüsszeli reakcióra vár. Az előkészületeket és a program benyújtását jelentősen 



hátráltatta, hogy a Bizottság késlekedett a keretfeltételeket meghatározó jogszabályok 

megalkotásával. Ennek ellenére a kormány bízik abban, hogy jövő év elejére sikerül elfogadtatni 

a vidékfejlesztési programot és 2015-ben megnyílhatnak a fejlesztési források a magyar vidék 

számára. A Miniszterelnökség ugyanakkor arra törekszik, hogy több esetben már a hivatalos 

brüsszeli jóváhagyás előtt, nemzeti kockázatra megnyithassa a pályázatokat. 

 

Forrás: Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárság 

 

 
Soha nem látott lehetőségek a fiatal gazdák támogatásában 

 

 

A kormány már 2010 és 2014 között is jelentős intézkedésekkel és forrásokkal támogatta a fiatal 

gazdákat, az előttünk álló hétéves uniós ciklus támogatási rendszerében pedig bővülnek a fiatal 

gazdák előtt álló lehetőségek – mondta Mezei Dávid, agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért 

felelős helyettes államtitkár a fiatal gazdálkodók helyzetét elemző konferencián, Szlovákiában.  

 

A 2007-2013-as uniós ciklusban eredetileg tervezett 8,25 milliárd forintos fiatal gazda-

támogatást az időszak végére közel annak ötszörösére, 39,4 milliárd forintra sikerült növelni. Az 

elfogadás alatt álló vidékfejlesztési programban – az újdonságként megjelenő Fiatal Gazda 

Tematikus Alprogram (FG) keretében – mintegy 75 milliárd forintot fordít a Kormány a fiatal 

gazdák vállalkozásának támogatására a következő hét évben. 

 

A fiatal gazdák számára kiírt pályázatokat övező intenzív érdeklődést és a fejlesztéspolitikai 

célokat a Kormány összehangolja, ennek megfelelően a legutóbbi támogatási időszakban az 

eredetileg kiírt 4,5 milliárd forintos forráskeretet a Miniszterelnökség megháromszorozta: a 

nyertes gazdák mintegy 15 milliárd forintot fordíthatnak agrárvállalkozásuk fejlesztésére. 

 

A kormányzat fokozottan ösztönzi a munkaerő-igényes ágazatokba történő forrásbevonást. 

Ennek megfelelően kiemelten támogatja az állattenyésztést, a kertészetet és az élelmiszer-

feldolgozást a fiatal gazdák esetében is. Ezen ágazatok ugyanis nem csupán munkahelyteremtő 

és –megtartó képességet jelentenek a gazdák és a vidéken élők számára, hanem magasabb 

hozzáadott értékkel is bírnak. 

 

A Fiatal Gazda Tematikus Alprogram éppen az ilyen ágazatokban tevékenykedő gazdáknak 

szól: az alprogramon belül – az alaptámogatáson túl – olyan intézkedések találhatók, amelyek 

leginkább segítik tapasztalatszerzésüket, együttműködésüket, valamint szakmai és 

adminisztrációs tekintetben is gyakorlati segítséget nyújtanak a gazdaság tényleges 

üzemeltetéséhez. Ilyenek a tájékoztató képzések, a szaktanácsadás, szakmai tanulmányutak és 

csereprogramok, üzemfejlesztést célzó beruházások vagy az agrár-innovációs fiatal gazda 

csoportok támogatása.  

 

A 2014-2020-as programozási időszakban a vidékfejlesztési program mellett a területalapú 

támogatások keretében is lehetőség lesz a fiatal gazdálkodók versenyképességének növelésére: a 

tagállamok közvetlen támogatási keretük maximum 2 százalékát a fiatal gazdák támogatására 

fordíthatják. 

 

Forrás: Miniszterelnökség 

 

 



Telefonos alkalmazás a közvetlen értékesítésért 
 

 
 

Termelőket keresünk! Olyan mobiltelefonos alkalmazást fejleszt a NAKVI, amely segítségével a 

felhasználó könnyedén rátalál a közelében árusító termelőkre. Az adatbázis bővítéséhez most 

ingyenes regisztrációt kínálunk. 

 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a 

Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a családi gazdaságokat, gazdálkodókat 

elérhetőségeikkel, vásárlási helyszíneit és az általuk előállított hazai, egészséges termékeket 

listázó megmutató mobiltelefonos alkalmazást fejleszt. Az applikáció javítja a kisgazdaságok 

piacra jutási, értékesítési lehetőségeit és a vásárlók értékelhetik is a termelőket. 

Ha szívesen szerepelne az erre a célra kialakított adatbázisban, regisztráljon ingyenesen az 

alábbi linken: 

http://www.nakvi.hu/app/termekkereso/ 

 

Folyamatosan frissítheti a megadott adatait. Az iOS és Android rendszerű telefonokon elérhető 

applikációban az Ön által megadott és véglegesített termékek lesznek kereshetők. 

 

Az alkalmazás 2015 februárjában lesz letölthető, amiről értesítést küldünk a regisztrált 

felhasználóknak. A megkereséshez kapcsolódó kérdéseit a hibabejelentés linket használva 

küldheti el részünkre. 

  

Forrás: NAKVI 

 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 

http://www.nakvi.hu/app/termekkereso/
mailto:info@cserhatalja.eu
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