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2011. december 23. 

 
  

  
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁN A  

CSERHÁTALJA LEADER NONPROFIT KFT.  
MUNKASZERVEZETE 

  

  
  
  

Ünnepi Nyitvatartás 
 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy  
a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. munkaszervezetének irodája 

2011. december 27-30. telefonon és email-ben tart ügyeletet  
napi 8 órában. 

 
Elérhetőségeink: 
E-mail:  
info@cserhatalja.eu; kodak@cserhatalja.eu; monika@cserhatalja.eu 
 
Telefon: 



Kodák József: 30/718 - 0895 
Tábori Mónika: 30/718 - 0902  

 
ÚMVP III. tengelyes és a LEADER pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési 

kérelmek benyújtása 2011. december 31-ig 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megőrzéséhez, a falumegújításra és -fejlesztésre, mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére, és a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez, valamint Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének (IV. tengely) végrehajtásához kifizetést az adott jogcím 
vonatkozásában az MVH által kibocsátott jogerős – pályázatnak helyt adó, vagy részben 
helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával 2011. 
december 31-ig igényelhetnek. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott 
elszámolható kiadások mértékéig számolhatóak el. 
 
115/2011. (VI.23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  
Megtekintés 

 
114/2011. (VI.23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének 
igényléséről 
Megtekintés 

 
113/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
Megtekintés 
 
110/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
vidéki örökség megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
Megtekintés 

 
105/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének (IV. tengely) végrehajtásához 
nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről 
Megtekintés 

Valamennyi jogcímre beadandó kifizetési kérelemre vonatkozik, hogy az ügyfél a kifizetési 
kérelmet legkésőbb - mivel 2011. december 31. és 2012. január 1. munkaszüneti napra esik - 
2012. január 2-án adhatja postára.  

 
Új irány a Közös Agrárpolitikai reformtervezetben 

 
Az Európai Bizottság 2011. október 12-én tette közzé a 2014-2020 közötti költségvetési 
időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitikai reformtervezetét. Nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a mezőgazdaság és a vidék jövője szempontjából meghatározó tervezet a súlyos 
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság közepette látott napvilágot, amely próbára teszi az 
Európai Közösség erejét, kohézióját és politikai vezetését. 
  

http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=77&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=78&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=76&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=75&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=74&lang=hu�


A teljes cikk az alábbi linkre kattintva elérhető:  
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Auj
-irany-a-koezoes-agrarpolitikai-reformtervezetben&catid=1%3Afriss-
hirek&Itemid=1&lang=hu 
  

 
2012. évi Eseménynaptár 

 
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) megkezdte a 2012-ben 
megrendezésre kerülő folklór-hagyományőrző, bor, gasztronómia, kézműves, termelői, öko, 
lovas, aktív turizmushoz kapcsolódó vidéki-falusi rendezvények országos összegyűjtését. 
 
A FATOSZ együttműködve a LEADER HACS Munkaszervezetekkel várja a releváns 
programok listáját a rendezvények nevének, jellegének, helyszínének, időpontjának, 
kapcsolattartó személynek, és a rendezvényhez kapcsolódó honlapnak a feltűntetésével. 
 
A rendezvények listája megküldhető a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 
info@cserhatalja.eu címére 2012. január 9-ig, vagy 2012. január 10-ig a 
falusivendeglato@gmail.com címre. 
 
Az összegyűjtött rendezvények listája a www.fatosz.eu és a www.falusiturizmus.eu 
honlapokon, valamint a FATOSZ hetente megjelenő on-line programajánló hírlevelében 
kerül feltüntetésre. 
  

 
Pályázat HÍR védjegy használatára 

 
A nagy érdeklődésre való tekintettel folyamatosan lehet pályázni a Hagyományok–Ízek–
Régiók (HÍR) védjegy használatára, mely a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek ismertségének növelését szolgálja. A HÍR védjegyet használók, így 
a HÍR védjegyet viselő termékek köre is évről-évre növekszik. 2009-ben 17 pályázó 47 
terméke, 2010-ben pedig 16 pályázó 28 terméke kapott jogosultságot a védjegy használatára. 
A HÍR védjegyre vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók az Agrármarketing Centrum 
és a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős 
Államtitkárság honlapján.  
 
A 2011. évi HÍR védjegyre vonatkozó pályázati felhívás az előzőekben említett két szervezet 
honlapján található meg: 
 
http://amc.hu/content/palyazati-felhivas-hagyomanyok-izek-regiok-hir-vedjegy-hasznalati-
joganak-elnyeresere 
 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=40b50454-b511-b4a9-c360-00002028a2c4 
 
A Hagyományok–Ízek–Régiók (HÍR) programot 1998-ban indította útjára a Vidékfejlesztési 
Minisztérium azzal a céllal, hogy összeállítsa Magyarország hagyományos és tájjellegű 
mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét és megteremtése a gyűjtemény hasznosítási és 
bővítési lehetőségeit.  
 
A HÍR gyűjteményben 300 hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék szakmai-

http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Auj-irany-a-koezoes-agrarpolitikai-reformtervezetben&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Auj-irany-a-koezoes-agrarpolitikai-reformtervezetben&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Auj-irany-a-koezoes-agrarpolitikai-reformtervezetben&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=1&lang=hu�
mailto:info@cserhatalja.eu�
http://amc.hu/content/palyazati-felhivas-hagyomanyok-izek-regiok-hir-vedjegy-hasznalati-joganak-elnyeresere�
http://amc.hu/content/palyazati-felhivas-hagyomanyok-izek-regiok-hir-vedjegy-hasznalati-joganak-elnyeresere�
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=40b50454-b511-b4a9-c360-00002028a2c4�


történeti leírása található meg, régiónként és azon belül ágazati bontásban. A gyűjtemény 
kiváló alapokat teremtett, és továbbra is forrásul szolgál eredetvédelem szempontjából a 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek uniós elismertetéséhez. A gyűjteményben 
szerepelnek azok a termékek is, amelyek uniós oltalmának elismerése az Európai Bizottság 
előtt folyamatban van.  
 
A HÍR gyűjtemény aktualizálását és bővítését célzó program 2009-ben vette kezdetét, és 
ugyanebben az évben került kiírásra a HÍR védjegy használati jogának elnyerésére szóló első 
pályázati felhívás is. 
 
A HÍR védjegy használati jogának elnyerésére szóló pályázatokat szakmai bíráló bizottság 
bírálja el. Az eredményes pályázó jogosulttá válik a HÍR védjegynek az általa előállított 
terméken, annak csomagolásán, illetve a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére, 
valamint az Agrármarketing Centrum keretében szervezett HÍR kiállításokon és 
rendezvényeken termékei bemutatására, illetve árusítására. 
 
Pályázni olyan egyéni termelők vagy csoportok jogosultak, amelyek a HÍR gyűjtemény 
követelmény-rendszerének megfelelő hagyományos és tájjellegű terméket állítanak elő. 
Csoportoknak nevezzük ugyanazon mezőgazdasági termékkel vagy élelmiszerrel foglalkozó 
termelők vagy feldolgozók társulását, tekintet nélkül annak jogi formájára vagy 
összetételére. Így például pályázni közösségek, társadalmi szervezetek, szakmai 
érdekképviseletek, baráti körök is jogosultak. A HÍR védjegy használatára vonatkozóan a 
legfontosabb követelmények közé tartozik, hogy az adott mezőgazdasági vagy 
élelmiszeripari terméknek dokumentált történelmi múltja legyen (legalább kétgenerációs, 
vagyis 50 éves ismertség), hagyományos módon állítsák elő, illetve kötődjön az adott 
tájegységhez (település, térség, megye stb.).  
 
Szempont továbbá, hogy előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapuljon, 
és legalább az előállítási hely körzetében ismerjék. Szükséges továbbá a termék tényleges 
előállítása és forgalmazása is. 
  
A HÍR védjeggyel rendelkező termékek piaci lehetősége bővül, a forgalmazási feltételek 
javulnak. A védjegy kifejezi, hogy az azt viselő áru magas hozzáadott értékkel bír, kiváló 
minőségű, hagyományos, sok esetben kézműves termék. A HÍR védjegy által a termék értéke 
növekszik, ezen keresztül az azt előállítók tevékenysége is egyenlővé válik a minőség és 
kiválóság fogalmakkal, így aktívan hozzájárul a piaci siker eléréséhez. 
  
A témával kapcsolatban bővebb információ az efef@vm.gov.hu email címen, illetve a (06 1) 
795 3979 telefonszámon kérhető! 
 
Az AMC honlapján közzétett pályázati felhívással kapcsolatban pedig bővebb felvilágosítást 
a (06-1) 450 8850 telefonszámon kaphatnak! 

 

 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft./Cserhatalja LEADER Ltd. 
3060 Pásztó, Nagymező út 3. 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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