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Figyelem: Hamarosan lezárul az EMVA-ból társfinanszírozott egyes beruházási 

jogcímek esetén - bizonyos LEADER jogcímek kivételével - a kifizetési kérelmek 

benyújtási időszaka! 
 

2014. május 31-én zárul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű, a Darányi Ignác Terv Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében, valamint a IV. tengely 

keretében a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet [LEADER TK1] és a 76/2011. (VII. 29.) 

VM rendelet [LEADER TK2] alapján nyújtott támogatások kifizetése iránti kérelmek 
benyújtásának időszaka. 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy 

kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 2014. június 2-án 

éjfélig lehet benyújtani! 

 

2014. június 2-án éjfélig nyújthatják be kifizetési kérelmüket azon ügyfelek is, akik esetében 

bármely kérelembenyújtási határidő (értve ez alatt az első, a köztes, illetve a megvalósítási 

határidőt egyaránt) lejárta a benyújtási időszakon kívülre (2014. június 3. és július 31. közé) 

esik, mert a kifizetési kérelem benyújtási kötelezettség kizárólag a benyújtásra nyitva álló 

időszakon belül teljesíthető. 

 

Az MVH felhívja a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a torlódásból adódó esetleges technikai 

problémák elkerülése érdekében kifizetési kérelmük benyújtását lehetőség szerint ne 

hagyják az utolsó napra. 

 

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER TK3] 

alapján nyújtott támogatások esetében: 

 
A kifizetési kérelmet a Vhr. (23/2007. FVM rendelet) 16/B. § (1) bekezdésében 

meghatározott időszakoktól eltérően, január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és 

december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus 



űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A 35/2013. (V.22.) VM rendelet 3. § (9) 

bekezdése alapján amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 

2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára (d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, e) képzés 

előkészítése és megvalósítása, f) tanulmánykészítés) irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől 

eltérően az Ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől (kézhezvételétől) számított hat 

hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal 

jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg 

legalább 10%-ával elszámolni. 

 

  

Figyelem! Minden elektronikus kérelembenyújtás előtt ellenőrizni kell az 

ügyfél-nyilvántartási adatokat!  

 

 
 

2014. április 9. napjától kezdődően minden elektronikus úton benyújtandó kérelem 

vonatkozásában kötelezően előírt feltétel, hogy az ügyfél ellenőrizze az Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatait. 

 

A kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felületen valamennyi olyan ügyfél esetén 

megjelenik az adatai ellenőrzésére létrehozott felület, aki 2014. január 1-jét megelőzően 

került nyilvántartásba vételre és a 2014. évben nem nyújtott be ügyfél-nyilvántartási 

adatait módosító kérelmet vagy nem nyilatkozott az adatai helytállóságáról.  

 

A 2015. évtől minden tárgyévben az első elektronikus kérelem benyújtásának feltétele, 

hogy az adott év január 1-jét követően az ügyfél nyilatkozzon az adatai helytállóságáról 

vagy nyújtson be az ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelmet. 

 

Az adatok ellenőrzését az érintett ügyfelek a „Nyilatkozat ügyfél-nyilvántartási adatok 

helyességéről" felületen végezhetik el. A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, 

amennyiben az ellenőrzésre szolgáló felületen az adatok a valóságnak megfelelnek, azokon 

módosítani nem szükséges. A nyilatkozat helyett az - az Ügyfél-nyilvántartás menüpontban 

található - ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet kell benyújtani, 

amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az adatai nem felelnek meg a 

valóságnak. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti nyilatkozat, valamint az ügyfél-nyilvántartási adatok 

módosítása iránti kérelem képviselő útján (meghatalmazott, elsődleges képviselő vagy 

technikai közreműködő által) csak abban az esetben nyújtható be, ha van olyan képviselő, aki 

rendelkezik az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére kiterjedő jogosultsággal. Amennyiben 

nincs olyan képviselője aki a fenti jogosultsággal rendelkezik, akkor kérjük a képviseleti 

formától függő módon intézkedjen az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére kiterjedő 

jogosultság biztosításáról képviselője részére. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2007. évi XVII. törvény 30/A. §-a értelmében amennyiben az 

MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó 

változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási 



kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság 

megfizetéséig az ügyfél részére az MVH jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást 

nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja. 

 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

 

LEADER TK3 RENDEZVÉNYEK  

PÁLYÁZÓI RÉSZÉRE 
 

 
 

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy LEADER Rendezvények esetében 

az Ügyfél köteles: 

 
- a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés 

dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig az 

illetékes LEADER HACS-hoz megküldeni, aki köteles a honlapján történő közzétételéről 

gondoskodni,  

- a rendezvény megtartásáról - annak lezárását követő tizenöt napon belül - írásbeli 

emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását 

tartalmazó első kifizetési kérelemmel együtt kell megküldeni az MVH kirendeltségének.  

 

Az emlékeztető tartalmazza: a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, 

a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, legalább tíz darab, a 

rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató 

dátumozott fotót, valamint az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való 

értesítését bizonyító meghívót és meghirdetés dokumentációt.  

Amennyiben az emlékeztető nélkül kerül benyújtásra a kifizetési kérelem, akkor a 

rendezvényhez kapcsolódó tételek elutasításra kerülnek.  

 

- Amennyiben az ügyfél ezen feltételeket nem teljesíti, akkor a kifizetési kérelemben 

jóváhagyott tételre vonatkozó támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti. 

 
Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy a fejlesztés megvalósítása során az alábbiakban 

felsorolt, a projekt adatlapon és a LEADER pályázatban bemutatott és vállalt 

kritériumokat kell teljesíteni a LEADER Rendezvények esetében: 

 

1. A projekt adatlap mellékleteként benyújtott együttműködési megállapodások alapján a 

pályázatban bemutatott együttműködések teljesítése a civil, a köz- és a vállalkozói 

szféra képviselőivel.  

2. Az Ügyfél vállalja, hogy minimum három kulturális vagy hagyományőrző együttest, 

fellépőt a rendezvényen programként szerepeltet, és minimum öt hazai helyi 



termékesnek, vagy kézművesnek, vagy népi hagyományos mesterséget végző 

személynek megjelenési lehetőséget biztosít.    

3. Kapcsolattartás a CSVE HACS munkaszervezetével - részvétel személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen.  

 A CSVE HACS munkaszervezete a kritérium teljesítéséről igazolást állít ki, 

melyet az Ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni. 

4. A projekt adatlapon és a pályázatban bemutatott, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing 

tevékenység teljesítése. 

 

Amennyiben a rendezvény pályázatban rögzített helyszínében és/vagy 

időpontjában változás következik be, kérjük, haladéktalanul vegyék fel a 

kapcsolatot a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkatársaival, a változás 

mielőbbi bejelentése és dokumentálása érdekében. 

 
 

TURISZTIKA 5. KÖR 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 
 

 
 

2013. november 25. és 2014. január 15. között a Cserhátalja Helyi Közösség területéről 8 

támogatási kérelem került benyújtásra postai úton a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

Munkaszervezetéhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet 

alapján. A Kérelmezők a 8 kérelem keretében összesen 220.666.024 Ft forrásigényt jelöltek 

meg a fejlesztések megvalósításához. 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete által elvégzett formai és tartalmi 

ellenőrzést követően 5 kérelem nyert támogatást 127.638.124 Ft támogatási összeggel. 

 

A nyertes kérelmek listája megtekinthető a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

www.cserhatalja.eu weboldalán az „EMVA III. tengely III., IV. és V. forduló nyertesei” 

menüpontra kattintva. 

 
 

A MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY 

PÁLYÁZATAI 

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. JÚNIUS 1. 

 
www.muzsikalazerdo.hu 

 

 

„Muzsikál az erdő” Fotópályázat 2014 

http://www.cserhatalja.eu/
http://www.muzsikalazerdo.hu/


 
A Muzsikál az Erdő Alapítvány  fotópályázatot hirdet a „Muzsikál az erdő” – Mátrai 

Művészeti Napok rendezvénysorozatának 2014. évi eseményei alkalmából. A sorrendben 11. 

ez évben is kilenc napos programra minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő 

magyar alkotó pályázatát várjuk, akinek az alkotásai összhangban vannak a rendezvény 

szellemiségével. 

 

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való együttélés, ezen harmónia 

fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. 

 

Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. 

Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – 

társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk. 

 

A „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozatának fő céljai: a 

komolyzene, az irodalom, a vizuális alkotóművészet támogatása, az egészséges életmód 

népszerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek, az erdő védelme, a környezettudatos 

életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek építése a művészet, az 

erdő és a zene erejének segítségével. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más 

település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. 

Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és 

kultúránk megismeréséhez. 

 

„Az erdő nemcsak fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem csodálatos 

életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása.” 

 

Olyan fotókat várunk tehát, amelyekben tetten érhetőek, a fenti gondolatok. 

Az alkotások témája szabadon választható. 

 

A digitális fotókat 2400x1600 pixel felbontásban, jpg. formátumban kell beküldeni. Egy 

alkotó maximum 10 fotóval pályázhat, jpg formátumban. A képek bármikor készülhettek. 

Minden alkotó köteles mellékelni egy címjegyzéket, ami tartalmazza az alkotó nevét, címét, e-

mail postafiókját, telefonos elérhetőségét és nyilatkozatát arról, hogy a fotók saját szellemi 

termékei. Ezzel elfogadja, hogy a fotóiról készített papírképeket az alapítvány rendezvényein, 

– a kiírás szerint, – a jövőben az alapítvány jogszerűen felhasználhatja. A pályázó a 

címjegyzék megküldésével elfogadja fenti kiírás feltételeit. 

 

Az alkotó a beküldött fotó file nevét a következők szerint adja: a neve kezdőbetűiből képzett 

monogram, lakhely kezdőbetűje, a kép címe, sorszáma. Példa: Kiss János, Pásztó, a kép címe: 

Erdei nyugalom. A fotó jelölése: KJP.Erdeinyugalom.01.jpg – ezen jelölést a címjegyzéken is 

fel kell tüntetni, a fotó teljes címe mellett. 

Nevezési díj nincs. 

 

A fotókat e-mailben kérjük megküldeni: dhkm@dhkm.hu 

 

A fotók beküldési határideje: 2014. június 01. 

 

Zsűri: Az alkotásokat fotóművészekből és természetvédelmi-erdészeti szakemberekből álló 

zsűri bírálja el, a  zsűri elnöke Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja 

lesz. 

mailto:dhkm@dhkm.hu


 

Díjazás: Felajánlások alapján a helyezetteknek egyéni és kollekció díjakat, értékes 

tárgyjutalmakat adunk, például a sikeres alkotók wellness hétvégéket is nyerhetnek. 

 

Az arra érdemes alkotásokat bemutatjuk a 11. Mátrai Művészeti Napok, illetve a „Muzsikál az 

erdő” a Hírös Városban rendezvényein, valamint közzétesszük azokat honlapunkon. Az arra 

érdemes alkotásokból a 11. „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozatán kiállítást rendezünk. 

 

Az alkotásokat az alapítvány dolgoztatja ki 20x30-as méretben, azok utána az alapítvány 

tulajdonában maradnak, későbbi rendezvények helyszínein kiállításra kerülnek. Az 

ünnepélyes díjkiosztás helyéről, idejéről tájékozódjanak a rendezvény honlapján: 

www.muzsikalazerdo.hu 

  

Az első három helyezett mű megjelenik az Erdészeti lapok és a Mi erdőnk című folyóiratban 

illetve ezek honlapján. 

 

Szeretettel várunk minden alkotót a rendezvényre! 

 

Jelentkezés, információ: 

Faragó Zoltán info@dhkm.hu 30/211-3138; 

Szabó Lajos muzsikal@aktivi.hu  30/298-1302; 

 

 

„Muzsikál az erdő” irodalmi pályázat 
Jókai Anna, Kossuth-Nagydíjas írónő védnökségével 

  

A Muzsikál az Erdő Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet a „Muzsikál az erdő” – Mátrai 

Művészeti Napok 2014 évi rendezvénysorozatának alkalmából. 

 

Várjuk minden olyan magyarországi vagy határon túl élő magyar alkotó pályázatát, akinek 

alkotásai összhangban állnak a rendezvénysorozat szellemiségével. 

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés 

megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. 

 

Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. 

Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – 

társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk. 

 

A „Muzsikál az Erdő” – Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat fő céljai: a komolyzene, 

az irodalom, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti és 

kulturális értékek, az erdő védelme, a környezettudatos életmód népszerűsítése, a 

fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek építése a művészet, az erdő és a zene erejének 

segítségével. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré 

szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha 

az ide látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk 

megismeréséhez. 

 

„Az erdő nemcsak fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem csodálatos 

életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása.” 

Olyan irodalmi alkotásokat várunk tehát, amelyekben tetten érhetőek, a fenti gondolatok. 

http://www.muzsikalazerdo.hu/
mailto:info@dhkm.hu
mailto:muzsikal@aktivi.hu


 

Az irodalmi alkotások műneme és műfaja szabadon választható. Terjedelmi korlát lírai mű 

esetén 2 oldal, epika esetén 20, dráma esetén 90 oldal 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel. 

Egy pályázó legföljebb három pályaművel jelentkezhet. Az alkotásokat e-mailben kérjük 

beküldeni. e-mail: muzsikalazerdopalyazat@gmail.com 

  

A művek beküldési határideje: 2014. június 1. 

  

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. 

A zsűri elnöke: Jókai Anna 

Tagjai: Matúz Viktória, Győrffy Ákos, Vasvári Csaba, 

Díjazás:           

I. hely: 150.000 Ft pénzjutalom 

II. hely: 100.000 Ft értékű wellness hétvége 

III. hely: 50.000 Ft értékű wellness hétvége 

Valamint további értékes tárgyjutalmak. 

 

Az első három helyezett mű előadásra kerül a záró rendezvényen, valamint megjelenik az 

Erdészeti lapok és a Mi erdőnk című folyóiratban illetve a www.litera.hu irodalmi portálon. 

 

Az arra érdemes alkotások elhangoznak a Mátrai Művészeti Napok, illetve a „Muzsikál az 

erdő” a Hírös Városban rendezvényein, valamint közzétesszük azokat honlapunkon. 

www.muzsikalazerdo.hu 

Információ: Vasvári Csaba muzsikalazerdopalyazat@gmail.com 

 

 

„Muzsikál az erdő” képzőművészeti pályázat  2014 

 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet a „Muzsikál az erdő” - 

Mátrai Művészeti Napok 2014. évi rendezvénysorozatának keretein belül. 

 

Várjuk magyarországi és határon túli magyar festőművészek pályázatát, akiknek az alkotásai 

összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével. 

 

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés 

megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. 

 

Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. 

Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – 

társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk. 

 

A „Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat fő céljaa 

környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és 

a zene erejének segítségével. A komolyzene, a népzene, a képzőművészetek, a kultúra 

támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti, kulturális értékek, az 

erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. 

A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a 

céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új 

impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez. 
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A Príma Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei 

sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, 

falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget. 

 

„Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember. 

 

"Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos 

életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása." 

  

Olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat (festményeket) várunk, amelyekben - a 

művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a „Muzsikál az 

erdő” alapgondolatai. A képzőművészeti alkotások technikája szabadon választott, mérete 

max. 50x70 cm.  

 

A művek beadási határideje: 2014. június 1. 

Beadási cím: Közösségi Ház Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1. 

(személyesen: hétköznap (K-P) 10-18 óra között) 

Kontakt: Pálosi Györgyné 30/8152173 

Varnyú Rita 30/5736958 

  

Zsűri: Az alkotásokat neves képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri elnöke 

Józsa Judit művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja. 

 

Díjazás: A legjobb pályaműveket kiállítjuk a 11. „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 

valamelyik helyszínén 2014. június 28-július 6. között. 

I. hely: 100 000 HUF 

II.-III. hely: wellness hétvégék, értékes tárgyjutalmak 

 

A helyezetteknek a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat helyszínein a későbbiekben egyéni 

kiállítási lehetőséget is biztosítunk. 

Bővebben: http://www.muzsikalazerdo.hu 

 

Érdeklődni: 

Kontra Marika Szvita 

szvitaster@gmail.com vagy +36-20/918-5070 

 

Matúz Viktória 

matuzv@freemail.hu 

 

 

 

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 
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