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CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET  

HÍRLEVÉL 
 

KIFIZETÉS IGÉNYLÉS!  
III. tengelyes és LEADER kifizetési kérelmekhez tartozó MVH közlemények 

Benyújtási időszak: 2014. augusztus 1. – 2014. december 31. 

 

 
 

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

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

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

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének 

igényléséről 

 

Letöltés 

 

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

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés  

 

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

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről 

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


 

Letöltés 

 

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

Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés 

 

 

LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódó  

kifizetési kérelmek benyújtásához 

 

 
114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről 

 

Letöltés  

 

112/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való 

nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről 

 

Letöltés 

 

 

MVH TÁJÉKOZTATÓ 

 

 
 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása, 

valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

módosítása alapján megváltozott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által első 

fokú eljárásban hozott döntések jogorvoslati fóruma, így az MVH hatásköre a másodfokú 

eljárások lefolytatására megszűnt. 

 

Azon intézkedések esetében, amelyeknek a finanszírozása az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), vagy az Európai Halászati Alapból (EHA) történik, a 

jogorvoslati kérelmeket a Miniszterelnökséget vezető miniszter bírálja el. 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott intézkedések, a tagállami 

hatáskörben nyújtott támogatások és egyéb intézkedések (így különösen a nyilvántartásokkal, és 

kifizetésekkel összefüggő eljárások) esetében a jogorvoslati kérelmeket a földművelésügyi 

miniszter bírálja el. 

 

Az MVH mind a folyamatban lévő másodfokú eljárásra felterjesztett, mind a folyamatban lévő 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1172014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1182014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1142014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1122014


vagy újonnan beérkező, első fokon, saját hatáskörben el nem bírálható fellebbezéseket a 

hatáskörrel rendelkező másodfokú hatóság részére fogja továbbítani. 

Kérjük ügyfeleinket, hogy az első fokú döntések ellen benyújtani szándékozott fellebbezésüket az 

első fokú döntésben foglaltaknak megfelelően nyújtsák be, és az MVH első fokon eljáró hatósága 

a hatályos hatásköri szabályozásnak megfelelően, határidőn belül intézkedik a fellebbezésnek a 

hatáskörrel rendelkező szervhez történő felterjesztéséről. 

 

Budapest, 2014. július 18. 

 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

 

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az 

Uniós támogatások szempontjából 
 

 
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által összeállított tájékoztató az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások 

építési beruházásokhoz való igénybevételének – az ágazati jogszabályok miatt – megváltozó 

feltételeit rendszeresíti. 

 

Az ügyféltájékoztató és az építési beruházásokra vonatkozó GYIK az alábbi linkre kattintva 

letölthető:  

 

Ügyféltájékoztató 

 

 

Az uniós vidékfejlesztési támogatások a munkahelyteremtést szolgálják 
 

A vidékfejlesztésre fordítható uniós forrásoknak kifejezetten a munkahely- és a lehetőségteremtés 

lesz a célja a következő hét évben, a kormány ennek jegyében rendezi át a korábbi uniós 

támogatási gyakorlatot és rendszert - jelentette ki Lázár János, Miniszterelnökséget vezető 

miniszter 2014. július 21-én, hétfőn Budapesten újságírók előtt. 

 

A teljes cikk az alábbi linkre kattintva elérhető: 

 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/az-unios-videkfejlesztesi-tamogatasok-a-

munkahelyteremtest-szolgaljak 

 

Forrás: www.kormany.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 

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi_beruhaz_20140306_1043067
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/az-unios-videkfejlesztesi-tamogatasok-a-munkahelyteremtest-szolgaljak
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/az-unios-videkfejlesztesi-tamogatasok-a-munkahelyteremtest-szolgaljak
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/


 


