
4. évfolyam 14. szám
2015. december 30.

 

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 
EGYESÜLET HÍRLEVÉL 

 
Megjelent a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázati felhívás 
(VP-3-4.2.1-15 kódszám) 

 
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére, a magasabb hozzáadott értéket 
eredményező technológiák beszerzésére és az ágazaton belüli munkahelyteremtésre irányuló 
projektek megvalósítása érdekében hirdetett 151 milliárd forintos keretösszeggel pályázatot a 
Miniszterelnökség.  
 
A Vidékfejlesztési Program keretében 2015. december 28-án megjelent felhívással a kormány 
az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek 
fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését tűzte ki célul.  
 
A célok elérése érdekében mezőgazdasági termelők, valamint mezőgazdasági termelőnek nem 
minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be pályázatot akár egyénileg, akár kollektív 
beruházás keretében. 
 
A most megjelent felhívás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 
egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 
milliárd forint. A támogatás intenzitása egyes régiónként eltérő, legfeljebb 50 százalék. 
 
Az érintettek elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat és kifizetési kérelmüket az MVH 
felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon, 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napig.  
 
Ezen időszak alatt a felhívásban feltüntetett értékelési határnapokig benyújtásra került 
projektek kerülnek együttesen elbírálásra. 
 
A felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu 
weboldal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv ad 
részletes tájékoztatást és segítséget. 
 



A részletes pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: 
 
https://www.palyazat.gov.hu/node/57209 
 
Forrás: Miniszterelnökség 
 

 
Nemzeti Együttműködési Alap felhívás –  

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2016 
NEA-KK-16-SZ 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból megjelent a Nemzeti 
Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó szakmai pályázati kiírása (NEA-16-SZ) 2015. 
december 15-én. Ezzel lehetőség nyílik a civil szervezetek 2016. évi szakmai programjainak 
támogatására, amelyben többek között a szerveteket érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és 
határon túli rendezvényekre, a civil szférát bemutató kiadványok elkészítésére, civil érdek-
képviseleti tevékenység támogatására is kaphatnak finanszírozást.  
 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
látja el. A pályázatokat legkésőbb 2016. január 15. és 2016. január 19. között, a szakmai 
pályázati kiírásokban megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban, kizárólag az 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet 
benyújtani. 
 
A pályázati dokumentáció az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 
 
 

Módosult a trágyatárolók építését támogató pályázat benyújtásának 
határideje 

 
A gazdálkodók érdekeit figyelembe véve a Miniszterelnökség módosította az „Állattenyésztési 
ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése” címmel megjelent pályázat benyújtásának időszakát. 
Hogy az ügyfeleknek elegendő idejük legyen felkészülni a pályázatok előkészítésére, a 
kérelmeket első körben 2016. január 11. és 2016. február 12. között elektronikus úton küldhetik 
be.  
 
A Vidékfejlesztési Program keretében, a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban 
trágyatárolók építésére nyújthatják be kérelmüket az állattenyésztési ágazat szereplői. Az 5,6 
milliárd forintos kerettel rendelkező pályázati felhívással a kormány célja, hogy az állattartó 
telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, emellett fontos 
célkitűzés, hogy csökkenjen a környezetterhelés. 
 
A gazdálkodók első körben 2016. január 11. és 2016. február 12. között, kizárólag elektronikus 
úton nyújthatják be kérelmüket az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. 
 
A kötelezettségeket a beruházás megkezdését követő 24 hónap alatt kell teljesíteni. 
 



A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a napokban a fejlesztéssel érintett ingatlanokra 
vonatkozó feltételek is módosulni fognak annak érdekében, hogy több gazdálkodó 
megfelelhessen a feltételeknek és lehetőséget kapjon a támogatás elnyerésére. A kiírás 
dokumentációjának további módosításáról a pályázók a www.palyazat.gov.hu weboldalon 
részletesen tájékozódhatnak. 
 
Forrás: Miniszterelnökség 
 
 

Kézikönyv a földforgalmi szabályozásról és az ökológiai gazdálkodásról 
 
Újabb két kézikönyvet jelentetett meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az egyik a 
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett ÖKO támogatásról, míg a másik a 
földforgalommal kapcsolatos szabályozásról ad átfogó tájékoztatást.  
 
Az Ökológiai gazdálkodás kézikönyv a pályázati felhívás törzsszövege és annak mellékletei 
alapján készült, amelyekből a legfontosabb tudnivalókat közérthetően, a lényeget kiemelve fejti 
ki. A kiadvány a pályázati felhívás legfontosabb tartalmi elemeinek ismertetésén túl részletezi 
az ökológiai gazdálkodás szabályait is, ami a támogatás igénybevételének legfontosabb 
feltétele. A kézikönyvet az AKG kézikönyvvel összevetve pedig lehetőség van arra, hogy a 
gazdálkodók mérlegeljék, hogy az AKG, vagy inkább az ÖKO támogatásra szeretnének-e 
pályázni. 
 
A tavalyi év jelentős változásokat hozott a birtokpolitikában, és vele együtt a termőföldpiac 
szabályozásában. A földforgalmi szabályozásról szóló kézikönyv célja, hogy megismerhessék 
az érdeklődők az agrárium legfőbb értékét körbehatároló szabályrendszert. A kiadvány átfogó 
képet nyújt a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmára vonatkozó legfontosabb 
szabályokról, valamint egyes, a földhasználathoz közvetlenül kapcsolódó jogi, illetve 
igazgatási jellegű kérdésekről. Az első rész a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának 
megszerzésére vonatkozó előírásokról szól, amelyhez kapcsolódóan – időszerűsége miatt – 
külön is foglalkozik az osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetésének 
eljárásrendjéről, illetve az állami tulajdonban lévő földterületek értékesítésének módjairól. A 
második nagy témakör a termőföld használati jogának megszerzésére irányuló lehetőségeket 
mutatja be. 
 
A Kamara kézikönyvei ide kattintva érhetők el. 
 
Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 
 

2016. január 1-én hatályba lép a mezőgazdasági őstermelői igazolványokra 
vonatkozó új jogszabály 

 
2016. január 1-ével hatályba lép az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 
Kormány rendelet, amely megteremti az elektronikus eljárás és a jelenlegi papír alapú 
igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. 
 
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, módosítása, 
cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara megyei ügyintéző szervezeténél kérelmezhető. 



 
A NAK a szükséges feltételek megléte esetén ideiglenes igazolványt állít ki, amely kezdetben 
2016. július 31-ig, azt követően a kiállításától számított 60 napig igazolja az őstermelői 
jogviszonyt. Ezen időszak alatt készül el a három helyett immár öt évig hatályos kártya alapú 
igazolvány, amelyet postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. A papír 
alapú igazolványok 2016. december 31-én vesztik hatályukat. 
 
A kormányrendelethez kapcsolódó legfontosabb információk az alábbi linkre kattintva érhetők 
el: 
 
http://tudas.nak.hu/hu/temak/9106-osszefoglalo-a-mezogazdasagi-ostermeloi-igazolvanyrol-
szolo-kormany-rendeletrol?tagid=292 
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