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Figyelem! Kifizetési Kérelem beadásának határidő módosulása 

 

Június 30-án zárul az EMVA-ból társfinanszírozott egyes LEADER jogcímek esetén a kifizetési 
kérelmek benyújtási időszaka! 

2014. június 30-án zárul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
társfinanszírozásában megvalósuló, a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(DIT ÚMVP) IV. tengelyén belül a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER TK3], valamint a 99/2012. 
(IX. 25.) VM rendelet [LEADER NKE] és a 11/2013. (III. 05.) VM rendelet [LEADER TKE] alapján 
meghirdetett jogcímek keretében nyújtott támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának 
időszaka. 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy a fenti jogcímek 
esetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, június 30-án 
éjfélig lehet benyújtani! 
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER TK3] alapján meghirdetett jogcím tekintetében azon 
ügyfél, aki esetében az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő 2014. július 1-31. 
között járna le, a következő benyújtási időszak megnyílásától számított egy hónapon belül - 
augusztus 1-től szeptember 1-ig - is teljesítheti első kifizetési kérelem benyújtási kötelezettségét. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a torlódásból adódó esetleges technikai problémák 
elkerülése érdekében kifizetési kérelmük benyújtását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó 
nap(ok)ra. 
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Egész évben lehet vis maior bejelentést tenni! 
 

 
 
A bejelentéshez a W0143 jelű nyomtatvány elektronikus kitöltése szükséges, amennyiben a 
gazdálkodó vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltétel betartásának nem tudott 
eleget tenni, vagy a tábla szélsőséges időjárási körülménnyel (belvíz, árvíz) érintett és már nem 
a korábban bejelentett növény található meg az adott területen. 
 
A vis maior eseményt a bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Ha az 
esemény a gazdálkodót ebben akadályozza, akkor attól az időponttól számított 15 napon belül, 
amikor olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi a bejelentést, de legkésőbb a vis maior 
bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell megtenni. 
 
A vis maior esemény bejelentése egész évben megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre 
nem kell számítani. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a 
termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt NEM a W0143 vis 
maior elektronikus formanyomtatványon kell bejelenteni! Erre a bejelentésre a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, melyet a kárt 
szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatóságához kell benyújtani! 
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a 
gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem 
beadási határideje után is lehetőség van vis maior 
bejelentésre. 
 



Jövő januártól Kecskeméten működhet a vidékfejlesztési államtitkárság 
 

 

Kis Miklós Zsolt előadásában úgy fogalmazott: ez a döntés nemcsak jelzés értékű, hanem gyakorlati 
szempontból is hasznos a térség „nagyon komoly” agrárpotenciálját figyelembe véve. A Kecskeméten 
kialakítandó apparátusban számítanak a helyi fiatal szakemberek és értelmiség munkájára is – tette 
hozzá. 
Rámutatott: a vidék alapja a mezőgazdaság, az agrárium alapjai pedig a kis és közepes családi 
gazdaságok, ezért a vidékfejlesztési államtitkárság legfontosabb feladata a következő 7 évben 
rendelkezésre álló uniós források hatékonyabb, egyszerűbb, átláthatóbb, a vidéki mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára kézzelfoghatóbb felhasználása lesz. 
 
Elsősorban azokat az ágazatokat fejleszti a kormány, amelyek a versenyképesség, a feldolgozás és a 
munkahelyteremtés irányába mutatnak. Ilyenek az állattenyésztés, zöldség-gyümölcstermesztés, 
valamint az ezekhez kapcsolódó élelmiszeripar – mondta, jelezve, hogy – elsődlegesen a hiányzó 
infrastruktúra kiépítésén keresztül – a kabinet fokozott figyelmet fordít a tanyasi életkörülmények 
javítására. Fontos feladat lesz emellett, hogy az agrárium jövedelmet biztosítson a fiataloknak újabb 
vidéki munkahelyeket teremtve, és megakadályozva az ott élők elvándorlását – húzta alá. 
 
Az államtitkár emlékeztetett: az új kormányzati struktúra kialakítása során kiemelt cél volt, hogy a 
vidékfejlesztés a miniszterelnökséghez kerüljön, elsősorban a fejlesztési programok és források 
összehangolása érdekében. 
 
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos 
Szövetsége (MAGOSZ) elnöke elmondta: a szövetkezés az eredményességet leginkább javító 
vidékfejlesztési eszközök egyike. Az unió tagállamainak gazdasági erejét nemcsak természeti értékeik 
adják, hanem a szervezettség. A termelés, feldolgozás, piacra jutás és értékesítés szervezettségében 
rejlő hatalmas erőforrásokat hazánkban ma még csak részben hasznosítjuk, a tartalékok 20-30 
százaléknyi értéktöbbletet jelenthetnének az agrár- és élelmiszergazdaság teljesítményében. 
 
Ehhez az érintett termelői kör kezébe kell adni a teljes vertikum irányítását az inputoktól a 
feldolgozáson át az értékesítésig – hangsúlyozta. Példaként említette, hogy a külföldi anyabankok 
magyarországi leányintézeteiken keresztül „szívják le a profitot”. Hasonló jelenség tapasztalható a 
mezőgazdaságban, ahol a nemzetközi nagyvállalatok hazai képviseleteinél minimális beruházás, a saját 
tőke csökkenése és hatalmas tőkekivitel tapasztalható, miközben a nyereséget nem kimutatva adót 
sem fizetnek – állította a vezető. 
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A tervek szerint 2015. január 1-jétől kezdheti meg 
működését Kecskeméten a Miniszterelnökség 
vidékfejlesztési államtitkársága – jelentette be a 
szervezet új vezetője szerdán, a XV. 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumon, 
Kecskeméten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen változtatni kell – jelentette ki Jakab István, aki szerint a vidékfejlesztési programokon keresztül a 
honi gazdálkodóknak olyan integrációt kell kialakítaniuk, amelyben a legfontosabb a termelő. Így 
kormányzati együttműködéssel, az állami tulajdonú infrastrukturális feltételek hatékony igénybe 
vételével képes lesz a gazdatársadalom megszervezni saját termelési tevékenységét az alapanyagok 
beszerzésétől a tároláson és feldolgozáson át az értékesítésig. 
 
„Addig nem lesznek alkupozícióban a hazai termelők a nagykereskedőkkel, amíg élve tárolják 
állataikat az istállókban, vagy napról-napra növekvő költségeket halmozva bértárolóban áll a 
gabonájuk, ha éppen nem a betakarításkor, a tábla széléről kénytelenek eladni azt” – hangsúlyozta. 

Nagyon rossz, amikor a befektetői tőke ösztönzi a piacot, ezért Magyarországon kizárólag olyan 
integráció létezhet, amelyben a gazda a tulajdonos – fogalmazott. 

Forrás (MTI) 
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Magyarország nyolc operatív programot benyújtott az EU-nak 
 
 

 
 
Hozzátette: a hiányzó két operatív programból a vidékfejlesztési technikai okok miatt nem volt 
beküldhető, de néhány napon belül ez is megérkezik Brüsszelbe. A Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Programot (RSZTOP) hivatalosan novemberig kell megküldeni az Európai 
Bizottságnak, de Magyarország ezt is korábban nyújtja be - tette hozzá. 
 
A helyettes államtitkár kifejtette: az Európai Bizottság új intézkedése a szegénység elleni 
küzdelmet szolgáló új alap. Magyarország is élni kíván az új eszközzel, és bár mindössze közel 20 
milliárd forint keretösszeggel rendelkezik majd az RSZTOP, ennek ellenére kézzelfogható 
támogatást jelent majd a szegénységgel érintett csoportok élelmezésében és elsődleges 
szükségleteinek kielégítésében. 
 
A már benyújtott operatív programokra elméletileg az Európai Bizottságnak három hónap alatt 
kell visszajeleznie, s bár Brüsszelben is megkezdődnek a nyári szabadságolások, ennek ellenére 
érdemi válaszok várhatók a következő három hónapban, így várhatóan október közepén az összes 
operatív programban megjelennek az első pályázati kiírások - mondta Csepreghy Nándor. 
 
A helyettes államtitkár szólt arról is, hogy az Európai Bizottság a korábban megküldött Partnerségi 
Megállapodásra részben már válaszolt, ezeket figyelembe vette a magyar kormány az operatív 
programok benyújtásakor. 
 
Példaként említette a helyettes államtitkár, hogy a Partnerségi Megállapodásra kapott brüsszeli 
visszajelzés alapján a kormány jelentős forrásokat csoportosított át a közlekedési operatív 
programban a gerinchálózatra vezető utakra, s ugyancsak a brüsszeli észrevétel alapján a kkv-k 
fejlesztésénél a visszatérítendő források arányát növelték a vissza nem térítendőkkel szemben. 
 
A benyújtott operatív programok forráselosztásánál a kormány tartani tudta a 
gazdaságfejlesztésre szánt 60 százalékos arányt, ez három - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP), a Területi Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program (VEKOP) - operatív program fejlesztési forrásait érinti, a 40 
százalékot a humán- és a reálinfrastruktúra területre fordítja az ország - hangsúlyozta a helyettes 
államtitkár. 
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Magyarország a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak tíz 
operatív programjából nyolcat benyújtott az Európai Bizottságnak - 
mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai 
kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára 2014. június 11.-
én, szerdán az MTI-nek. 
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A norvég alapokról kialakult vitával kapcsolatban a helyettes államtitkár kifejtette: azt kell 
eldönteni, hogy a norvég alapok forrása közpénz vagy magánadomány. A magyar kormány 
álláspontja szerint közpénzről van szó, és vonatkoznak rá a közpénz felhasználás szabályai. 
A helyettes államtitkár szerint elfogadhatatlan, hogy mintegy 13 szervezet osztozik a Norvég Civil 
Alap kiosztott forrásainak egyharmadán, ennek a 13 szervezetnek a képviselői tagjai az alap 
felhasználásáról döntő bizottságoknak, így "a saját zsebükbe teszik a pénzeket, ahelyett, hogy a civil 
társadalmat erősítenék". 
 
A források kétharmadán mintegy 130-150 szervezet osztozik, és több mint 1000 civil szervezetet 
közelébe sem engednek a forrásoknak - mondta a helyettes államtitkár, aki szerint közpénz esetén 
a kormány kötelessége kideríteni, hogy történtek-e visszaélések a pénzek felhasználása során, és 
ha ilyet talál, akkor "minden törvényes eszközzel fel kell lépnie annak érdekében", hogy biztosítani 
tudja a norvég alapok szabályos forrásfelhasználását. 
A magyar kormány képviselője ezt az álláspontot fogja képviselni a csütörtöki brüsszeli 
megbeszélésen is - jegyezte meg Csepreghy Nándor. 
 
Forrás (MTI) 
 



Megvalósult térségi fejlesztések 

 

Leleplezték a felújított Nepomuki Szent János szobrot 

 

állításra, új helye immár az ötödik és ezúttal remélhetőleg végső, vízjárástól mentes, biztonságos 
helyen őrzi a vízimolnárok emlékét, vigyázza a vízen és szárazon közlekedők útját. A pályázati 
forrásnak köszönhetően a szobor restaulására valamint új talpazat építésére került sor. 

 

 A szobor leleplezése előtt ünnepi beszédek hangzottak el, majd a leleplezést követően Szabó 
Gyula plébános szentelte meg a szobrot. 

Az ünnepséget követően halászlére hívták meg a szép számban megjelenteket. 
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„Adonyért” Alapítvány sikeresen pályázott az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által 

társfinanszírozott LEADER pályázaton kültéri szobor 
áthelyezése, tisztítása, új szobor elhelyezésére, 
melyből jelenleg a Nepomuki Szent János kültéri 
szobor áthelyezésé és restaurálása valósult meg. A 
pályázaton 5 millió Ft támogatási összeg került 
megítélésre a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesült 
által. 

A Nepomuki Szent János szobor Richter Ferenc 
kőfaragó mester munkájának köszönhetően új helyen 
került felállításra az Adonyi Kis-Duna partján. A 
hányatatott sorsú szobor először 1778-ban került fel -  

A 2014. május 31-ei ünnepségen, közvetlenül a 
Kis-Duna partján a Bandy Band fúvózenekar 
zenéjére gyülekeztek a vendégek, ezt követően 
Ronyecz Péter Adony város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. 
Galambos Dénes országgyűlési képviselőt, dr. 
Dorkota Lajos MEKH elnököt, Simon László fejér 
megyei kormányhivatal főigazgatót, Kovács 
Péter járási hivatalvezetőt, az „Adonyért” 
Alapítvány elnökét és Kovács Tamás szobrász-
restaurátort. 

 



Megvalósult térségi fejlesztések 

 
Hantos Község Önkormányzata – Felnőtt játszótér kialakítása 
 

 

 

 

Iváncsáért Közalapítvány - Közösségi terekhez kapcsolódó eszközbeszerzés Iváncsán 

 

 A Közalapítvány 1998. óta működik Iváncsa településen célja a településen élő emberek összefogása 
a helyi életminőség javítás céljából, a település szebbé tétele, illetve Iváncsa történelmi 
hagyományainak fenntartása. A Közalapítvány ezen törekvéseit szeretné tovább gondolni és folytatni 
a LEADER pályázaton elnyert támogatásból vásárolt eszközparkkal is. Az eszközök mely támogatásból 
kerültek megvásárlásra a következők a teljesség igénye nélkül: fűnyírók, billenthető pótkocsi, sószóró 
berendezés, bozótirtó, láncfűrész, betonvágó, lombfújó berendezés. 
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Hantos Község Önkormányzata sikeresen pályázott 
a LEADER jogcím keretén belül felnőtt játszótér 
kialakítására a település központi részén 
elhelyezkedő 4 hektáros parkban. A pályázaton 
több mint 3,5 millió Ft támogatási összeg került 
megítélésre a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 
Egyesült által.  

A kialakításra került felnőtt játszótérrel most már 
egy igazi faluközpont jött létre Hantos településen, 
hiszen a beruházás szomszédságában található a 
művelődési ház, illetve a gyermekek számára 
kialakított játszó- tér is olyan szabadidős 
tevékenységeket tud nyújtani a településen élők 
számára, ami a vidéken élő emberek 
életminőségét tudja javítani és szolgálni. A 
szabadidő hasznos eltöltéséhez a felnőtt játszótéri 
eszközök abszolút alkalmasak és természetesen 
egészségmegőrző szerepük is számottevő. A 
felnőtt játszótér kialakításánál összesen 10 db 
eszköz került kihelyezésre, melyek az emberi test 
minden részét alaposan át tudják mozgatni. 

 

Iváncsáért Közalapítvány sikeresen pályázott a LEADER 
jogcím keretén belül olyan eszközök beszerzésére, 
mely Iváncsa település közösségi tereinek a 
fenntartását teszik lehetővé. A pályázaton 5 000 000 Ft 
támogatási összeg kerül megítélésre a Mezőföldi Híd 
Térségfejlesztő Egyesület döntéshozó szerve 
jóvoltából.  

 



Megvalósult térségi fejlesztések 

Agro-Bara Bt. - Eszközfejlesztés 

 

 

  

 

 

Horváth Milán-Őstermelő gépbeszerzése Perkátán 
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A vállalkozás 2013 októberében támogatási 
kérelmet nyújtott be a Mezőföldi Híd 
Térségfejlesztő Egyesület által meghirdetett 
„Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, az új 
szolgáltatási paletták kialakítása, 
versenyképességük növelése A1” megnevezésű 
intézkedésre. A támogatási kérelem pozitív 
elbírálást kapott, az Agro-Bara Mezőgazdasági és 
Ügyviteli Bt. 10 000 000 Ft fejlesztési forrást nyert 

 eszközfejlesztésre. A támogatási kérelem 
pozitív elbírálást kapott, az Agro-Bara 
Mezőgazdasági és Ügyviteli Bt. 10 000 000 
Ft fejlesztési forrást nyert 
eszközfejlesztésre. A fejlesztés 
megvalósításának helyszíne, a cég iváncsai 
székhelye. A fejlesztéssel az Agro-Bara Bt. 
célja a helyi foglalkoztatottság növelése, a 
kedvező piaci pozíció megtartása, a 
versenyképesség további növekedése, a 

     
    

megrendelők körének növelése, a helyi szolgáltatások körének bővülése. A használata helyén lévő 
üzemcsarnokban, szerelőműhelyben és raktárakban került a beszerzett eszköz elhelyezésre és 
beüzemelésre, itt végzik a szolgáltató tevékenységeket. Az eszközfejlesztéssel biztosítottá váltak 
azok a feltételek, hogy a cégnél alkalmazott szakemberek az anyagmozgatási tevékenységet 
magasabb színvonalon és minőségben tudják elvégezni. 

 

Horváth Milán őstermelő Perkátáról sikeresen 
pályázott a LEADER jogcím keretén belül egy 
MONOSEM NG Plus 12 típusú soros vontatott 
kukorica vetőgépre. A pályázaton 10 millió Ft 
támogatási összeg került megítélésre a Mezőföldi Híd 
Térségfejlesztő Egyesült által. A vetőgéppel a 
legnagyobb teljesítmény érhető el a legrövidebb 
időintervallum alatt, ami a megfelelő és jó minőségű 
vetés egyik meghatározó tényezője. A jó minőségű 
vetéssel biztosan lehet tervezni a terméshozamok 
tekintetében, amellyel a gazdálkodás 
versenyképességét és piaci pozícióját lehet erősíteni. 
A beszerzett vetőgép a családi gazdaság földjein 
végez majd növénytermesztési feladatokat. 
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Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
 
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. 
Telefon: 25/252-752       
Fax: 25/252-752 
Email: info@mezofoldihid.hu 
 
A munkaszervezet ügyfélfogadása telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján! 
 
Kulcs, 2014. június 30.  
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