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MEGJELENT AZ ÚJ ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

 
 

Augusztus 15-én megjelent az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) 

társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleménye, 

melynek értelmében az EMVA által társfinanszírozott, azaz a Darányi Ignác Terv Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Programból támogatott projektek, beruházások esetén új 

arculati elemeket kell használni.  

 

Az új arculati elemek használata a 2012. szeptember 1-jétől megnyíló jogcímek esetén 

kötelező. A korábban pályázó ügyfeleknek lehetőségük van választani, hogy az új vagy 

a régi arculati elemeket használják. 

 

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a támogatásban részesült kedvezményezettek szíves 

figyelmét, hogy a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 

alkalmazandó arculati elemeket a jelen IH közlemény mellékleteként közzétett Arculati 

Kézikönyv tartalmazza.  

 

A közlemény és mellékletei az alábbi linken elérhető: 

 

http://www.umvp.eu/?q=a-daranyi-ignac-terv-arculati-kezikonyve 

 

 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/ 2012. (IX. 18.) 

számú Közleménye  

http://www.umvp.eu/?q=a-daranyi-ignac-terv-arculati-kezikonyve


az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe 

történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 

85/2011. (VI. 01.) számú Közlemény módosításáról 
 

Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő 

nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 85/2011. (VI. 01.) számú 

szövegében többször előfordul a Regisztrációs Lap, a Regisztráció Módosító Lap és a 

betétlapok számozásánál - azok feldolgozása során technikai megkülönböztetést jelentő- 

évszám és verziószám szerinti megnevezésük.  

 

A nyomtatványok számozásának ez, elsősorban a feldolgozási folyamatban érvényesítésre 

kerülő részletezettsége ugyanakkor az ügyfelek oldaláról – a gyakoribb számváltozások okán 

– nem szerencsés, mert a Közlemény gyakori módosítását vonja maga után, ami a 

Közlemény aktuális állapotának követhetőségét nehezíti meg. A nyomtatványok számozására 

vonatkozó módosítás arra irányul, hogy a Regisztrációs Lap, a Regisztráció Módosító Lap, 

valamint a betétlapok számozás szerinti megkülönböztetése az évszám és a verziószám 

nélkül történjen. 

Figyelemmel arra, hogy a Közleményben néhány helyen év- és verziószám szerint történik 

utalás a nyomtatványokra, ezért e szövegrészek is módosításra kerülnek. 

 

A módosítás továbbá azt is egyértelművé teszi, hogy az ügyfelek az ügyfél-nyilvántartásba 

vétel iránti kérelmüket és az ügyfél-nyilvántartásban nyilvántartott adataik változására 

irányuló bejelentésüket az MVH bármely kirendeltségén megtehetik. 

 

A 146/ 2012. (IX. 18.) MVH közlemény nyomtatványok és kitöltési útmutatók letöltés 

 

 

PÁLYÁZATOT HIRDET AZ AGRYA VIDÉKI FIATALOKNAK 

 

 
 

Vidéki fiatalok jelentkezését várja az AGRYA a képzéssorozatból, kutatásból és 

konferenciából álló Virtuális Falu Programra, amely elsődlegesen a vidéki közösségeket 

igyekszik megerősíteni. 

 

A vidék megmaradásának egyik fontos előfeltétele, hogy tevékeny közösségek támogassák a 

helyi célok megvalósítását. A település lakóiból álló civil szerveződések, kezdeményezések 

segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a helyi igényeknek megfelelő módon fejlődjön az 

adott település és részt is tudnak vállalni a célok megvalósításában. Az élénk közösségi élet 

elengedhetetlen ahhoz is, hogy a település lakói jól érezzék magukat a saját falujukban, hogy 

meg tudják őrizni a helyi értékeiket, kultúrájukat, és ezen keresztül a saját jövőjüket. 

 

Nemcsak a mezőgazdasági termelés fenntartásához, de a helyi, falusi közösségek 

továbbéléséhez is szükséges az utánpótlás, a fiatalok bevonása, részvétele azok 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1462012


tevékenységében. Emiatt szervezi meg a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 

partnereivel, a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetséggel és a Fiatal Gazdák Észak-

alföldi Szövetségével közösen a Virtuális Falu Programot. 

 

A Programba olyan 18-26 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik már most is végeznek 

a saját falujukban közösségi tevékenységet és szeretnék az ehhez kapcsolódó ismereteiket, 

tudásukat bővíteni. A Program részeként négy alkalommal találkoznak három napos 

képzéseken a résztvevők. A képzés sorozat egy falusi - virtuális - település életéhez, 

működéséhez kapcsolódó témákat dolgoz fel. Így képzések témája lesz többek között a 

vállalkozás-fejlesztés, közművelődés, a szociális ügyek, közösségfejlesztés, a helyi 

demokrácia és az önkormányzatok működése, fenntartható gazdálkodás, környezet és 

természetvédelem kérdései. A képzések a falut, mint részfeladatok szervesen 

összekapcsolódó egységét mutatják be, ahol minden szereplőnek megvan a saját szerepe és 

felelőssége. A képzések élményszerűen, személyes példákon keresztül foglalkoznak az egyes 

témákkal. 

 

A Program képzési szakasza után a résztvevők közreműködésével sor kerül egy országos 

kutatásra, amely a falusi közösségekkel foglalkozik. A Programot 2013 őszén egy 

konferencia zárja, amelyet a résztvevők szerveznek majd meg. 

 

Az AGRYA és partnerei a Programmal hozzá kívánnak járulni ahhoz is, hogy a falusi, 

elsősorban a fiatalokból álló közösségek között létrejöjjön egy hálózatos együttműködés. 

A Program résztvevőit pályázaton választják ki. Jelentkezési határidő 2012. október 5. A 

pályázók személyes meghallgatása után jelölik ki a 30 résztvevő fiatalt. A Program részeként 

az első képzést 2012. november 23-25 között tartják. 

 

A pályázati anyag letölthető a Program weboldaláról, a www.mhvisz.hu címről, valamint a 

www.agrya.hu weblapról.  

 

A szervezők felkérésére a Program védnöki tisztségét V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért 

felelős államtitkár és L. Simon László kultúráért felelős államtitkár vállalta fel.  

 

A Program az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjának támogatásával valósul 

meg.  

 

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 

4874 telefonszámon vagy a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen. 

 

Forrás: AGRYA; www.umvp.eu 

 

 

A sikeres gazdálkodást segíti a GAZDANet program 
 

Számítógép-vásárláshoz biztosított támogatásban, számtalan, a gazdálkodók számára 

hasznos, térítésmentesen nyújtott szolgáltatásban és ingyenes számítástechnikai képzésben 

részesülhetnek azok, akik pályáznak a GAZDANet programban szeptember 30-áig. 

 

A program segítségével bármely 0 és 4 EUME közötti gazdaságmérettel rendelkező, 

regisztrált termelő lehetőséget kap az informatikai alaptudás elsajátítására, a szaktanácsadás 

megújuló rendszeréhez történő csatlakozásra és egyben laptop vagy asztali számítógép 

http://www.mhvisz.hu/
http://www.agrya.hu/
mailto:virtualisfalu@agrya.hu


megszerzésére.  

 

A sikeres pályázók a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI) által szervezett és végrehajtott tájékoztatással egybekötve kapnak 

számítástechnikai berendezések kedvezményes vásárlásához támogatást. A gazdák számára 

emellett valamennyi hasznosítható információ egy helyen, egy integrált honlapon 

(www.gazdanet.eu) elérhetővé válik. Itt az általános információk, hírek, érdekességek bárki 

számára elérhetőek, azonban a programban részt vevő gazdák a saját felhasználónevükkel és 

jelszavukkal számos, a gazdálkodást segítő funkcióhoz férnek hozzá díjmentesen. 

 

A GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 

szóló 60/2012 (VI.28.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott 

támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól és a támogatás igényléséhez kapcsolódó 

formanyomtatványokat rendszeresíti. 

 

Támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gazdanet programhoz 

nyújtandó támogatás igényléséről szóló 133/2012. (VIII.17.) számú közleménye alapján, 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás ideje: 

2012. szeptember 1- 2012. október 1. 

 

 
 

 

http://www.gazdanet.eu/
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