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EGYESÜLET HÍRLEVÉL 
 

FIGYELEM! 

MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS 

 
Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek 

módosításáról 

Letöltés 

 

A rendelet többek között tartalmazza az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) módosítását, mely valamennyi megvalósult, illetve 

folyamatban lévő pályázatra és kérelemre vonatkozik. 

Letöltés 

 

 

Megvalósítási határidő módosítások: 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása  

Az MvM rendelet 54. § (2) bekezdése alapján: az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-ig 

kell megvalósítania. 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása  

Az MvM rendelet 65. §-a alapján: A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (12) bekezdésében a 

„2015. március 31.” szövegrész helyébe a „2015. május 31.” szöveg lép. 

http://www.cserhatalja.eu/new/docs/dokumentumtar/7_2015_MVM.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109479.289203


 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása  

Az MvM rendelet 67. §-a alapján: A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (12) bekezdésében a 

„2015. március 31.” szövegrész helyébe a „2015. május 31.” szöveg lép. 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása  

Az MvM rendelet 71. § (1) bekezdése alapján: A támogatási határozattal jóváhagyott 

műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani. 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása  

Az MvM rendelet 75. § (1) bekezdése alapján az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31. 

napjáig kell megvalósítani. 

 

A rendelet a megvalósítási határidők módosítása mellett a jelenleg már üzemeltetés, vagy még 

csak megvalósítás alatt lévő pályázatok és kérelmek esetében enyhíti, egységesíti és pontosítja a 

szankciókat, valamint maximálja a visszafizetendő összeget. Az enyhítés nemcsak a támogatási, 

hanem a fenntartási időszak szankcióira is vonatkozik, és egyaránt kiterjed a folyamatban levő, 

valamint a jogorvoslattal érintett eljárásokra. 

 

 

 

KÖZEL 6700 MILLIÁRD FORINTNYI UNIÓS TÁMOGATÁS LEHÍVÁSA 

ELŐTT NYÍLT MEG AZ ÚT 
 

Közel 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út azzal, hogy az 

Európai Bizottság a benyújtott 10 közül már 6 operatív programhoz megadta jóváhagyását a 

2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan - mondta Dr. Vitályos Eszter, a 

Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a 2015. február 16-i 

sajtótájékoztatón. 

 

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a tavaly már jóváhagyott Rászoruló Személyeket 

Támogató Operatív Program után Brüsszel múlt pénteken újabb öt magyar operatív programot 

hagyott jóvá. Az államtitkár kifejtette, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programot 2733 milliárd forint összeggel, a Terület- és településfejlesztési Operatív Programot 

1231 milliárd forintos, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot 288 milliárd 

forintos, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programot 1215 milliárd forintos összeggel, 

valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programot csaknem 1200 milliárd forint 

támogatási összeggel hagyta jóvá az Európai Bizottság. 

 

A többi programról szólva Vitályos Eszter elmondta: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Programmal kapcsolatban még nem érkezett meg a hivatalos jóváhagyás, a közigazgatás 



fejlesztési programmal kapcsolatban pedig újabb egyeztetési folyamat indul Magyarország és a 

bizottság szakértői között; ez március közepén zárulhat le. 

 

A szintén benyújtott Vidékfejlesztési Programhoz a bizottsági válaszok visszaérkeztek, ezeket 

már elkezdték feldolgozni a Miniszterelnökségen - tette hozzá az államtitkár. Az elfogadott és az 

elfogadás alatt álló programok összesen több mint 12 000 milliárd forint támogatást jelentenek 

majd a következő hét évben. 

 

Vitályos Eszter szólt arról is, hogy a pályázati felhívások indulásának előfeltétele, hogy 

monitoring bizottságok alakuljanak: ezeket a szaktárcáknál működő irányító hatóságok állítják 

fel, elnöküket pedig a miniszterelnök nevezi ki. Ezek a bizottságok tárgyalják meg a 

felhívásokat, amelyek közül az elsők márciusban jelennek meg a tervek szerint. 

 

A felhívásokat a kormány az éves fejlesztési keret formájában hagyja majd jóvá; az integrált 

közlekedésfejlesztési op, valamint a környezet- és energiahatékonysági op-nál már megtörtént a 

jóváhagyás. Az államtitkár elmondta: a végrehajtás új szervezeti modellben fog történni, 

amelynek keretében szigorú feltételeknek kell majd megfelelni a pályázóknak, de a források 

felhasználása könnyebb lesz. 

 

Az eseményen készült teljes felvétel letölthető a Sajtószobából.  

 

(MTI) 

 

 

 

MEGJELENTEK A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP  

2015. ÉVRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI 

 
 

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti 

Együttműködési Alap 2015. évre vonatkozó pályázati kiírása. Ezzel megnyílt a lehetőség, a 

civil önszerveződések működésének és szakmai tevékenységének, a nemzeti összetartozásunk 

erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük támogatásának finanszírozására. A korábbi 

évekhez hasonlóan pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás 

keretében, míg a szakmai programok támogatására kollégiumonként, külön-külön jelent meg. 

 

A felhívások a http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok linkeken érhetők el. 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

 

 

MEGJELENT A ZÖLDÍTÉS GAZDÁLKODÓI KÉZIKÖNYV 
 

 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) valamint a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal együttműködésében megjelent a Zöldítési 

Gazdálkodói Kézikönyv, melynek célja, hogy közérthető módon bemutassa a zöldítés alapvető 

követelményeit, valamint felhívja a figyelmet az EU joganyagokból származó kötelezettségekre. 

https://sajto.kormany.hu/
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok


 

A kézikönyv szemléltető ábrákkal, példaszerűen felsorolt fajlistákkal, számításokkal és hasznos 

tanácsokkal is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdák megismerjék a zöldítés hazai feltételeit, és 

végrehajtását. 

 

A NAK a következő napokban 100 ezer példányban fogja kinyomtatni a kiadványt. Ebből 

mintegy 60 ezer darabot azokhoz a tagokhoz fog eljuttatni, akik közel 10 hektáron, vagy annál 

nagyobb területen gazdálkodnak. Így a zöldítéssel érintett valamennyi gazdálkodóhoz eljut majd 

a kézikönyv, tehát az érintettek megfelelő mennyiségű és minőségű információval rendelkeznek 

majd az egységes kérelem benyújtásánál a zöldítés szabályainak való megfelelésről. 

 

A kézikönyv megjelenése időben megelőzi az éghajlat és környezet szempontjából előnyös 

mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól valamint 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartás feltételeiről szóló jogszabályt, 

mely várhatóan február végén jelenik meg. Az FM felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a 

kiadványban foglaltak, és az említett jogszabály közötti eltérés esetén mindenkor a jogszabály az 

irányadó. 

 

A kiadvány digitális változata ide kattintva letölthető. 

 

www.mvh.gov.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://nak.hu/hu/tamogatasok/2800-megjelent-a-zolditesrol-szolo-gazdalkodoi-kezikonyv
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

