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Figyelem: Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be kifizetési 

kérelmek számos beruházási támogatásnál! 
 

 

2013. február 1-jén nyílt meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti 

kérelmek benyújtásának újabb időszaka. 

 

Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő 

módosítása értelmében a Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés), a Mikrovállalkozások 

létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás), a Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

(Turizmus), a Vidéki örökség megőrzése és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének egyes jogcímei (LEADER) tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag 

elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 

lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.  

 

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatályos verziója a www.magyarorszag.hu 

jogszabálykeresőjében (https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso) elérhető.  

 

 

34/2013. (I. 31.) MVH közlemény egyes EMVA-ból finanszírozott 

intézkedések vonatkozásában megjelent MVH közlemények módosításáról 
 

 

Módosítással érintett közlemények:  
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

19/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény, 
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 24/2013. (I. 22.) 

számú MVH Közlemény, 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 25/2013. (I. 22.) számú 

MVH Közlemény, 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 26/2013. (I. 22.) számú MVH 

Közlemény, 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 27/2013. (I. 22.) számú 

MVH Közlemény 

 

A módosítás a kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos közleményeket, ezen 

belül a közlemények mellékletét képező, „Segédlet elektronikus felület 

használatához” című dokumentumot, valamint az „ÉNGY import segédletet” 

érinti. 

 

 
129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről 
 

 

2012. december 17-én a Magyar Közlöny 171. számában jelent meg az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő 

diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2012. december 25-én lépett hatályba.  

 

Ennek értelmében nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra támogatási 

kérelmet 2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-ig kizárólag 

elektronikus úton lehet benyújtani.  

 

A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, 

gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeit, továbbá támogassa a helyben előállított termékek 

piacra vitelét.  

 

Támogatást lehet kérni többek között: könnyűipari fejlesztésekre, új technológiák 

bemutatására, mintaprojektek létrehozására, kézműves, szabadidős vagy megújuló 

energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységekre, szakértői, műszaki és 

kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére. 

 

Az az őstermelő és mikrovállalkozás jogosult nem mezőgazdasági tevékenységgé történő 

diverzifikálásra nyújtandó támogatás igénybevételére, akinek 2011. évben a mezőgazdasági 

tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves 

nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
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A vidékfejlesztési miniszter 129/2012. (XII. 17.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

Letöltés 

 

5/2013. (I. 9.) IH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem 

mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendeletről 

Letöltés 

 

35/2013. (II. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről  

Letöltés 

 

 

  
KlímaSztár 2013 (FELHÍVÁS!) 
Települési utak a fenntarthatóság felé 

 

Felhívás önkormányzatoknak a legjobb megvalósított éghajlatvédelmi tevékenységért 

járó díjért 

 

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közleménye – 2013. január 21. 

 

A tárgyalóasztalok mellett évek óta nem sikerül megállapodni, és hatékonyan fellépni a 

klímaváltozás negatív hatásainak enyhítéséért. Ami nemzeti, nemzetközi szinten nem sikerül, 

arra helyben, települési, térségi szinten több jó, követhető megoldást is találhatunk. Ezeket a 

helyi mintákat díjazza az Európai Klímaszövetség a Klímasztár elismeréssel. 

  

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Magyarországon 2011 után második 

alkalommal hirdeti meg a KlímaSztár (ClimateStar)¹ felhívást, ezzel is hangsúlyozva a helyi 

szintű tevékenységek fontosságát. Programunkban ismét szeretnénk kiválasztani és díjazni a 

legjobb megvalósított helyi – önkormányzatok közreműködésével megvalósított – 

projekteket, emellett továbbra is szeretnénk bemutatni a hazánkban megvalósult jó példákat. 

 

Felhívásunkra olyan fejlesztések, projektek leírását várjuk, amelyek a környezeti 

fenntarthatóságot, ezáltal az éghajlat védelmét szolgálják. Néhány lehetséges példa: 

 Az energiafelhasználás csökkentéséhez, helyi, megújuló energiaforrások hatékony 

felhasználásához kapcsolódó fejlesztések; 

 Fenntartható települési / területi tervezés, fejlesztés – környezetkímélő közlekedés 

(gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési rendszerek fejlesztése), közösségi célú 

városrehabilitációs tevékenységek (parkosítás); 

 Helyi termékeket, termelőket előnyben részesítő tevékenységek. 
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A felhívásra bármely hazai település jelentkezését várjuk, amennyiben szeretné a 

magyarországi KlímaSztár díjat elnyerni.  

 

Jelentkezni az önkormányzat éghajlatvédelmi tevékenységeinek bemutatásával lehet: 

 A honlapunkról letölthető formanyomtatvány három részének (Önkormányzat adatai, 

Települési klímaprofil és a Projekt bemutatása) feldolgozásával. Az egyszerűen kitölthető 

klímaprofil alapján ideális esetben – amennyiben a település az összes kapcsolódó lépést 

megtette – a következő oldalon egy klímacsillag rajzolódik ki. Ez a csillagdiagram 

grafikusan is segíti az önértékelést. 

 A projektet bemutató fényképeket kérjük, hogy a formanyomtatványhoz csatoltan küldjék 

el! 

 

A KlímaSztár elnyerése anyagi díjazással nem jár, a nyertes települések elismerésül oklevelet 

és egy, a felhívás eszmeiség tükröző művészeti alkotást kapnak, melyet ünnepélyes 

rendezvény kereti közt nyújtunk át 2013 májusában. A díjazott települések részt vehetnek a 

2014-es európai megmérettetésen. (A 2011-ben kitüntetett Mórahalom, Veszprém és 

Újszilvás közül Mórahalom és Veszprém a hazai díj után 2012-ben az európai kitüntetést is 

átvehette.) 

 

Kérjük, hogy a kitöltött formanyomtatványt, mely letölthető a Szövetség honlapjáról, és a 

fényképeket legkésőbb 2013. március 31-ig juttassa el aklimasztar2013@gmail.com címre! 

 

Bővebb tájékoztatás a felhívásról: 

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség (Lajtmann Csaba)  

Tel: 06/96/316-192; 06/30/232-6658 

Részletek: www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu 

Villámposta: klimasztar2013@gmail.com 

  

 

2013-ban ismét Vidék Mustra 
 

 

A nagy sikerre való tekintettel 2013-ban is folytatódik a Vidékfejlesztési Minisztérium és az 

MNVH ÁT által szervezett Vidék Mustra. Az időpontok és a helyszín változatlan: 

péntekenként a VM árkádjai alatt várják a termelők a vevőket és az érdeklődőket. 

 

Az óriási népszerűség tükrében szinte nem is volt kérdés, hogy a tavaly minden előzetes 

várakozást felülmúlóan sikeres rendezvény idén is folytatódjon. A Vidék Mustra elsősorban a 

közvetlen értékesítést volt hivatott népszerűsíteni, azt, hogy a vásárló közvetlen kapcsolatba 

kerüljön a termelővel, így egészséges és minőségi magyar termékhez jutva. Emellett azonban 

idegenforgalmi hozadéka is volt a rendezvénynek: a péntekenként nyüzsgő piaccá átalakuló 

árkádsor egyfajta turisztikai attrakcióvá is vált, ahol a kimondottan a vásárlás céljából 

megjelenő lakosokon kívül bel- és külföldi turisták is nagy számban megfordultak. 

 

Az idei rendezvénysorozatban kedvező újdonsága a termelők számára, hogy a tavalyi évvel 

szemben idén folyamatosan lehet pályázni a Mustrán való megjelenésért (az ezzel 

kapcsolatos információk ide kattintva elérhetők). A pályázatokat a Vidékfejlesztési 

Minisztérium, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI) által delegált, havonta összeülő öttagú bizottság bírálja el. Mivel minden hónapban 

értékelik a beadványokat, így bárkinek lesz esélye termékeivel megjelenni a rendezvényen, 

http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=46:klmasztr-2013-adatlap&id=4:ghajlatvdelmi-szvetsg-dokumentumok&Itemid=15&start=20
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aki kitöltötte a pályázati űrlapot, megfelelt a követelményeknek, és a bizottság kiválasztotta, 

függetlenül a jelentkezés időpontjától. 

 

Forrás: NAKVI 

 

 

 

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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