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MVH Tájékoztató az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetéshez 
 

 
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja jelenlegi ügyfelei szíves figyelmét, hogy 

minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri 

adatellenőrzés elvégzése. 

 

Az elektronikus adatellenőrzés elvégzésére jogosult személyek: 

1. Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatellenőrzést önmaga 

elvégezheti. 

2. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, 

akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen 

meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére. 

3. Amennyiben nem rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal vagy technikai 

közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor 

a „Meghatalmazás kezelés” menü alatt található nyomtatványok alkalmazásával jelentsen be 

olyan meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt, akinek jogosultsága kiterjed az ügyfél-

nyilvántartási ügyek intézésére. Ezen képviselő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.  

 

Továbbá, amennyiben az ügyfél már rendelkezik a 2. pont szerinti meghatalmazottal vagy 

technikai közreműködővel, akkor más - az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére jogosult - 

meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt csak az érintett meghatalmazás vagy technikai 

közreműködés visszavonásával és új bejelentésével tudja módosítani. 

 

Részletes tájékoztató az MVH weboldalán olvasható 
 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_evenkent_kotele_20150107_1048585


(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) 

 

 

FATOSZ - 2015. évi programok bekérése 

 
 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) kiemelt szakmai 

partnere, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) - a Vidékjáró 

kezdeményezés keretében - ebben az évben is szeretne országos szinten információkat 

gyűjteni a vidéki helyszíneken megrendezésre kerülő programokról, fesztiválokról.  

 

A vidéki partner szervezetek által beküldött program információk alapján a rendezvények listáját 

a korábbi években megszokott módon minél szélesebb körben igyekeznek népszerűsíteni 

honlapokon, FACEBOOK oldalakon, nyomtatott kiadványokban a különböző médiapartnereink 

segítségével és aktív közreműködésével (www.falusiturizmus.hu, www.videkjaro.hu, 

www.sokszinuvidek.hu, www.laptopkonyha.hu, www.gasztroutazas.info, www.itthon.hu, 

www.mok.hu, VERANDA Magazin, Itthon otthon van Magazin, fesztivál naptárak). 

Újdonságként egynapos buszos utak szervezését is tervezik ebben az évben az egyes 

rendezvények helyszínére, magyar és külföldi turisták számára. 

 

A FATOSZ és a NAKVI kérésének megfelelően, ezúton szeretnénk kérni segítő 

közreműködésüket abban, hogy térségünkből minél több kulturális (hagyományőrző, 

kézműves, folklór), aktív- és zöld turisztikai, valamint gasztronómiai program adatai 

kerüljenek be a Vidékjáró kezdeményezés országos nyilvántartásába.  

 

Kérjük, hogy a mellékletben található táblázatot értelemszerűen kitöltve, legkésőbb 2015. 

január 20-ig küldjék meg a FATOSZ részére, az alábbi módok egyikén: 

 a videkjaro@gmail.com e-mail címre, vagy nagyobb fájlméretek esetében, 

 ingyenes fájlküldő szolgáltatás használatával (pl. toldacuccot) szintén a 

videkjaro@gmail.com e-mail címre, 

 a FATOSZ postai címére (1077 Budapest, Király u. 93.). 

 

A táblázat és a kapcsolódó fényképek megküldhetők a Cserhátalja Vidékfejlesztési 

Egyesület Munkaszervezetéhez január 19-ig, a monika@cserhatalja.eu címre is. A 

településekről beérkezett anyagok ebben az esetben együtt kerülnek a FATOSZ részére 

megküldésre. 

 

A szervezők kérését továbbítva kérjük, hogy a táblázatban lehetőség szerint minden egyes 

felsorolt rendezvényhez valamennyi oszlopot szíveskedjenek kitölteni, a rendezvény leírásánál 

pedig legalább 10 mondatot szerepeltessenek. Kapcsolattartóként olyan személyt szíveskedjenek 

megadni, aki valóban elérhető és kellő információval rendelkezik az adott eseményről.  

 

Minden program esetén szíveskedjenek legalább egy, jó minőségű, nagy felbontású fényképet is 

csatolni (pl. a helyszínről, rendezvénysorozat esetén a korábbi években megrendezett valamely 

rendezvényről, vagy már elkészült, nyilvános grafika, látványterv) amellyel az adott esemény 

kiadványokban beharangozható. 

 

(Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Falusi és Agroturizmus 

Országos Szövetsége) 

 

http://www.falusiturizmus.hu/
http://www.videkjaro.hu/
http://www.sokszinuvidek.hu/
http://www.laptopkonyha.hu/
http://www.gasztroutazas.info/
http://www.itthon.hu/
http://www.mok.hu/
mailto:videkjaro@gmail.com
mailto:videkjaro@gmail.com
mailto:monika@cserhatalja.eu


 

Megjelent a pályázat a parlagfű elleni védekezést végző 

civil szervezetek számára 
 

 

A parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek parlagfű irtására alkalmas 

eszközbeszerzésre 2015. január 1-jétől 2015. január 31-ig nyújthatják be pályázataikat. A 

rendelkezésre álló pályázati forrás összege 642 millió forint. Az egy pályázattal elnyerhető 

vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet.  

 

A támogatás a pályázati kiírásban részletezett eszközök beszerzésére igényelhető, többek között 

a köz- és parlagterületek mechanikai és kémiai gyomirtására alkalmazható kézi, vontatott, 

függesztett, valamint önjáró eszközökre, és az ezek alkalmazásához szükséges 

védőfelszerelésekre, traktor működtetésű motoros fűkaszára, fűnyíróra, fűnyíró traktorra, 

gyomfésűre, fogas boronára, valamint a köz- és parlagterületek kézi, vontatott, függesztett és 

önjáró gyomirtásra alkalmas permetezőgépre, szántóföldi permetezőgépre, parcella-

permetezőgépre. 

 

A levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó, allergiát okozó 

pollenkoncentrációnak súlyos egészségkárosító hatása lehet. A Kormány és a Földművelésügyi 

Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a prevencióra, így az egészségmegőrzésre is. A parlagfű 

okozta allergiás és asztmás megbetegedések nemcsak a betegek életminőségét rontják 

jelentősen, de komoly nemzetgazdasági károkat is okoznak. Ezért a pályázat lehetőséget teremt a 

parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára különböző gyomszabályozási 

eszközök beszerzésére, ezáltal pedig a parlagfűvel szennyezett területek mentesítésére. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy a pályázati kiírás 3. b) pontja alapján azok 

a civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, akiknek a parlagfű elleni védekezés az 

érvényes alapszabályukban, alapító okiratukban meghatározott célok, valamint 

tevékenységek között nevesítetten szerepel. 

 

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámokon kaphatnak felvilágosítást: FM 

Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.) 795-3762; 795-2393. 

 

A pályázati kiírás és a kitöltendő űrlapok az alábbi linkre kattintva, a jobb oldalon lévő 

Kapcsolódó anyagoknál tölthetők le. 

 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-palyazat-a-parlagfu-elleni-vedekezest-vegzo-civil-szervezetek-

szamara 

 

(Földművelésügyi Minisztérium/Sajtóiroda) 

 

 

Tar Lőrinc Baráti Kör Felhívása! 
 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-palyazat-a-parlagfu-elleni-vedekezest-vegzo-civil-szervezetek-szamara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-palyazat-a-parlagfu-elleni-vedekezest-vegzo-civil-szervezetek-szamara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-palyazat-a-parlagfu-elleni-vedekezest-vegzo-civil-szervezetek-szamara


 
 

Felhívás azokhoz a palóc civil szervezetekhez és személyekhez (néptánccsoportokhoz, 

szólistákhoz, népdalkörökhöz, énekkarokhoz, népdalénekesekhez, népmesemondókhoz, 

versírókhoz, meseírókhoz, költőkhöz, festőkhöz, fafaragókhoz, egyszóval bármilyen értéket 

alkotóhoz), akik szívükön viselik és felvállalják a palóc önazonosságunk megőrzését, az ezzel 

járó küldetést! 

 

Várjuk jelentkezésüket a III. Palóc Világtalálkozó fellépői közé! 

 

Jelentkezni a palocvilagtalalkozo@gmail.com e-mail címen lehet, részletes tájékoztatás és 

szóbeli jelentkezés: az Egyesület elnökénél, Kovács Lászlónál a 30/3380802-as, vagy a 

főszervezőnél, Berze Mariannál a 30/6987703-as telefonszámon lehet. 

 

(Tar Lőrinc Baráti Kör) 

 

 

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 

 

mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

