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CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET HÍRLEVÉL 

 

FIGYELEM! 
Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 

megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidő  

2015. október 30. 

 
 

Felhívjuk nyertes Pályázóink figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) 

MvM rendelet (támogatási rendelet) 3. § (2) bekezdése alapján az ügyfél a támogatott 

műveletet 2015. október 30-ig köteles megvalósítani. 

 

A támogatási rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. 

október 30-ig, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus 

űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.  

 

A támogatási rendelet 15. § (2) bekezdésében rögzítettek alapján a jóváhagyó támogatási 

határozat alapján az ügyfél egy kifizetési kérelmet nyújthat be a kifizetési kérelem 

benyújtására nyitva álló időszakon belül. 
 

A kifizetési kérelmekhez benyújtandó dokumentumokat a 89/2015. (VII. 29.) MVH közlemény 

6. pontja tartalmazza.  

 

Kötelező arculati elemek alkalmazása 

 
A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) 25. § (3)-(4) bekezdései szerint a tájékoztatásra és a 

nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson 

és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és 

EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) kell feltüntetni. 

 



Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH 

az ME hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi.  

 

Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem 

benyújtásáig fel kell tüntetni, amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási 

összeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb 500 000 forint mulasztási bírsággal sújtható.  

 

Az arculati elemekre vonatkozóan az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító 

Hatóságának a 289/2013. (XI. 14.) közleményének 2. számú ,,Arculati útmutató a 

kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” elnevezésű melléklete 

alkalmazandó.  
 

Az ÚMVP logóhasználatának, arculati elemeinek leírását az Arculati útmutató az 

alábbiakban tartalmazza. A gépjárművön a következő arculati elemek feltüntetése 

szükséges: az Európai Unió zászlaja, a Darányi Ignác Terv logó, az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program logója, a szlogen: „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

: a vidéki területekbe beruházó Európa”, valamint a település neve. 

 

1.) Ha a támogatásból beszerzett gépjármű világos színű, akkor a feliratok (szlogen és 

településnév) színe az Irányító Hatóság 97/2012. (VIII.15.) közleménye által meghatározott 

zöld (színkód: C62 M20 Y71 K2), ha pedig a gépjármű sötét színű, akkor az említett feliratok 

fehér színűek legyenek. Ez alól kivételt képez az EU zászló, a mellette elhelyezkedő, fekvő 

ÚMVP logóval, valamint a Darányi Ignác Terv logója, mert azokat fehér alapon helyezzük el. 

A feliratok (szlogen, településnév) betűtípusa Helvetica Regular legyen. 

 

2.) A Darányi Ignác Terv logót és az EU zászlót, mellette a fekvő ÚMVP logóval a gépjármű 

két oldalán szükséges elhelyezni. Az EU zászló és az ÚMVP logó mérete együttesen a hátsó 

ajtó – mikrobusz esetén a tolóajtó - mögötti panel 1/8-a legyen mindkét oldalon, úgy, hogy 

mindkét elemnek azonos magasságúnak kell lenni. A Darányi Ignác Terv logó magassága az 

EU zászló és a mellette elhelyezkedő ÚMVP logó esetében alkalmazott magasság 

másfélszerese legyen. Ezen túl szükséges a gépjármű két oldalán feltüntetni legalább 5 cm 

magas feliratként a település nevét. 

 

3.) A gépjárműn szükséges szerepeltetni a következő feliratot: „Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”. A feliratnak minimum 5 cm 

magasnak kell lennie. 

 

Az arculati elemek (kivéve a szlogen és a település neve) kép és vektoros formában az alábbi 

linken keresztül érhetőek el:  

www.umvp.kormany.hu/umvp-arculat  

 

A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet az alábbi linkre kattintva elérhető: 

Támogatási rendelet 

 

Kifizetési kérelem benyújtása: 

89/2015. (VII. 29.) MVH közlemény  

 

Arculati útmutató: 

289/2013. (XI. 14.) IH közlemény 2. számú melléklete 

 

http://www.umvp.kormany.hu/umvp-arculat
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500021.MVM
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk892015
http://umvp.kormany.hu/download/5/fd/80000/IHk_2013_289_%28XI_14%29_IHkozlemeny.pdf


 

 

Megjelent a Vidékfejlesztési Programot bemutató kamarai kézikönyv 

 
Elkészült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) új kézikönyve, amely az országban 

elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új Vidékfejlesztési 

Programról. 

 

A közel 100 oldalas, 120 ezer példányban megjelenő kézikönyvet a NAK valamennyi, 

3.000 STÉ (Standard Termelési Érték) feletti termelési potenciállal rendelkező tagjának postán 

ingyenesen eljuttatja. A kiadvány már letölthető a Kamara honlapjáról, emellett rövidesen a 

falugazdász-irodákban is hozzájuthatnak az érdeklődők. 

 

A kézikönyv a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók, más, vidéken 

működő vállalkozások, nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára mutatja be közérthető 

nyelven a Vidékfejlesztési Program lényeges elemeit. A kiadvány minden műveletet egy-két 

oldalban foglal össze, a megértést ábrák és táblázatok segítik. 

 

A Vidékfejlesztési Programot bemutató kézikönyv idén már a negyedik hasonló jellegű 

kiadványa a Kamarának. A NAK az év első felében százezres példányszámban adta ki a 

zöldítésről, a kölcsönös megfeleltetésről, illetve a nitrát-érzékeny területekre vonatkozó 

jogszabályokról szóló kézikönyveit. A sorozat szeptemberben az ökológiai gazdálkodásra 

vonatkozó támogatásokról szóló kiadvánnyal bővül. 

 

VP kamarai kézikönyv letöltés 

 

Forrás: www.nak.hu 

 

 

AKG: Rövidesen megjelenik a pályázati felhívás 

 
A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága 

2015. szeptember hónapban tervezi megjelentetni az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című 

felhívását.  

 

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet 

állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, 

környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán 

alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás 

megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj 

védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a 

környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.  

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

158.666.709.293 forint. A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. között valósulnak 

meg, a támogatást igénylő és az IH között létrejövő szerződéses jogviszony keretében. Az 5 éves 

vállalási időszak kifizetései évente az adott évi egységes kérelem keretében valósíthatóak meg, 

jogvesztő határidővel. 

 

http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3128--50/file
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3128--50/file
http://www.nak.hu/


A támogatás igénylésének menete a korábbi AKG programhoz képest megváltozik: a támogatási 

feltételeket nem jogszabályokban, hanem pályázati felhívásban hirdetik meg, azokra pedig 

pályázatot (támogatási kérelmet) kell majd benyújtani. 

 

Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről szóló 

közlemény itt érhető el. 

 

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet 

állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, 

környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán 

alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás 

megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj 

védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a 

környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. 

 

Az AKG egy, a környezeti, természeti kihívásokra adott válaszintézkedés. Az AKG ezért nem 

tekinthető támogatás kiegészítésnek, hanem a környezettudatosabb gazdálkodásból adódó 

többletköltségek és csökkenő bevételek kompenzációjára szolgál. Az AKG egy olyan 

önkéntesen vállalható kifizetési- és követelményrendszer, amellyel a gazdálkodók 

hozzájárulhatnak egy hosszútávon fenntartható agrárkörnyezet megteremtéséhez. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kézikönyvvel segíti a támogatási kérelmek 

benyújtását. A társszervezetek (ME, FM, MVH, NÉBIH) közreműködésével készült kiadvány 

célja, hogy az érdeklődők átfogó képet kapjanak a támogatási lehetőségről, valamint elegendő 

információhoz jussanak ahhoz, hogy eldönthessék: szeretnék-e, tudják-e vállalni a támogatás 

igénybevételéhez szükséges előírásokat. A kiadvány a VP AKG támogatás kereteit tartalmazza, 

a részletszabályokról teljes körűen a később megjelenő pályázati felhívásból, illetve a 

falugazdászoknál tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

A kézikönyv ide kattintva letölthető, szeptember utolsó hetétől pedig a falugazdász irodákban is 

elérhető lesz. 

 

A szaktanácsadást támogató felhívás szintén ősszel jelenik meg. Itt első körben a szaktanácsadói 

képzést szeretnék ösztönözni, majd később a rendszer fejlesztésére lehet pénzt nyerni. 

 

Valódi pályázati dömping várhatóan november és december tájékán indul be, akkor sorra 

jelennek majd meg a különböző beruházási célokat támogató felhívások. A pályázatok 

elsősorban három célterületet fognak érinteni: a kertészetet, az állattenyésztést és az 

öntözésfejlesztést, míg az egyre kevesebb embert foglalkoztató szántóföldi növénytermesztésre 

kevesebb jut majd. A támogatás 80 százalékát a mikro- és kisvállalkozások kaphatják meg, míg 

a fennmaradó 20 százalékért versenyezhetnek a nagyobb gazdaságok. A pályázóknak vállalniuk 

kell, hogy nem csökkentik a foglalkoztatottak létszámát, az új munkahelyek létrehozásával pedig 

többletpontok szerezhetők. Egy beruházás legfeljebb 500 millió forintos támogatást nyerhet el, a 

támogatási intenzitás pedig – a közép-magyarországi régiót kivéve – ötvenszázalékos lesz. Az 

idei és a jövő évi pályázati sorrendet magában foglaló éves fejlesztési keretet a minisztérium a 

napokban készíti el és kerül a kormány elé. 

 

Forrás: www.palyazat.gov.hu; www.nak.hu; http://hirlevel.egov.hu 

 

 

http://palyazat.gov.hu/a_videkfejlesztesi_program_emva_tarsfinanszirozassal_megvalosulo_egyes_agrar_kornyezetgazdalkodasi_kifizetes_cimu_felhivas_tervezett_megjelenteteserol_szolo_tajekoztatas
http://www.nak.hu/images/Egyseges-kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.nak.hu/
http://hirlevel.egov.hu/


Országszerte 400 ponton lesz elérhető a Magyar Fejlesztési Bank 

 
A jövőben 3 budapesti és 397 vidéki helyszínen igényelhetik a vállalkozások a Magyar 

Fejlesztési Bank által közvetített visszatérítendő EU-s forrásokat és a bank saját hiteltermékeit.  

A Széchenyi2020 EU-s fejlesztési programban a Kormány jelentősen megemelte a vállalkozások 

számára elérhető források arányát. Több pénz jut a gazdaság fejlesztésére, azonban a 

felhasználási szabályok is átalakultak ezzel párhuzamosan. 

 

Az állam egyre több olyan fejlesztést támogat, amelyben a vissza nem térítendő támogatások 

mellett, kiegészítve a vállalkozások önerejét, megjelennek a visszatérítendő források is. 

Utóbbiak kezelését az MFB végzi, amely közbeszerzés keretében választja ki az ebben résztvevő 

partnereket az ősz folyamán. 

 

A visszatérítendő támogatások elosztásának új rendszerében a Magyar Fejlesztési Bank a hazai 

hitelintézeti rendszer meglévő fiókhálózatán belül 400 úgynevezett MFB Pontot hoz létre, és 

szakít azzal a közvetítői rendszerrel, ami az előző uniós ciklusban működött. 

 

Az új modellben az MFB saját maga szerződik majd a pályázókkal és saját kockázatára 

finanszíroz, míg a kiválasztott partnerek a kihelyezéshez kapcsolódó részfeladatokat, valamint a 

kihelyezett állományok ellenőrzését és kezelését segítő egyes résztevékenységeket végezik az 

MFB számára. 

 

Az MFB Pontok ütemezetten kerülnek kialakításra; a megyeszékhelyektől a kisebb települések 

felé haladva az ország teljes területén elérhetőek lesznek, minden korábbinál nagyobb 

lefedettséget biztosítva a visszatérítendő támogatások szétosztásához. 

 

Az új rendszer megfordítja a támogatásigénylés eddigi logikáját, hiszen a vállalkozókat és 

fejlesztési igényeiket ismerő helyi szereplők testre szabott ajánlatot tudnak tenni a kis családi 

vállalkozásoktól kezdve a közepes nagyságú cégekig. A forráshoz jutás folyamata átláthatóbb, 

egyszerűbb, gyorsabb lesz. 

 

Jelentős pénzügyi segítséget jelent a vállalkozásoknak, hogy a finanszírozás költségeinek 

meghatározó részét uniós forrásból, nem pedig az ügyfélkamatból fedezik, amelynek 

köszönhetően a pénzügyi eszközök kamata történelmi mélypontra süllyed. 

 

A vállalkozások az MFB Pontokon a pénzügyi tanácsadás mellett hitelprogramokra kiterjedő 

szolgáltatásokat is kaphatnak, az MFB lényegében teljes pénzügyi termékkínálatát is elérhetővé 

teszi számukra. Az MFB saját ponthálózatán belül az új banki termékek a jövőben szinte 

azonnal, egy időben, azonos színvonalon és egységes szabályok szerint válnak elérhetővé az 

érdeklődők számára. 

 

A Kormány korábban már bejelentett döntése szerint 2017. június 30-ig megjelenik a 

Széchenyi2020 összes pályázata. A visszatérítendő források teljes körű elérhetősége és 

egyszerűsített adminisztrációja nagy mértékben segítheti a gazdasági növekedés és a 

munkahelyteremtés céljait. 

 

A Kormány célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a következő 7 évben az EU-s támogatásokkal 

együtt mintegy 1000 milliárd forint forrást közvetítsen a vállalkozások számára, ezzel is javítva 

az ország gazdasági szereplőinek versenyképességét. 

 



Forrás: Miniszterelnökség 

 

 

Szeretne több zöldet a környezetében? 

Pályázat települések zöld területeinek megújítására a MOL zöldövezeti 

program keretében 

 

A Mol Magyarország idén 10-ik alkalommal hirdeti meg a MOL Zöldövezet Programot, mely 

kiemelt célja – a zöldfelületek növelésén túl -, hogy a programok a tervezéstől a megvalósításig 

a helyi közösség aktív részvételével valósuljanak meg, valamint a kialakított területek 

gondozásában is vállaljanak szerepet.  

 

Az elmúlt 10 évben ezeken a programokon keresztül igen sok helyi közösség tapasztalta meg 

saját erejét, az összefogásban rejlő lehetőségeit. A Mol mindazon civil szervezetek, társasházak 

jelentkezését várja, akik a helyi közösség bevonásával szeretnének létrehozni egy közösségi 

parkot, egy zöld belső udvart, vagy közösségi kertet. 

 

A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva letölthető: 

http://www.molzoldovezet.hu/felhivas 

 

 

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.molzoldovezet.hu/felhivas
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

