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Módosultak a megvalósítási és az utolsó kifizetési kérelmek benyújtási határidők! 

 

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete - az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról - a Magyar Közlöny 126. számában. 

A rendelet többek között tartalmazza a LEADER és a Turisztika jogcím, valamint a 2012. évi III-as 
tengelyes jogcímek megvalósítási elszámolási határidejének módosításait. 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az egyes jogcímek, illetve különböző benyújtási 
időszakok és támogatási határozat átvételi időpontok alapján eltérő határidők kerültek 
megállapításra, ezért nagyon fontos, hogy mindenki a támogatási határozatban hivatkozott 
rendeletszám, illetve határozat átvétele szerinti határidőket vegye figyelembe. 

A munkaszervezet az alábbi táblázatot állítottak össze az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében: 

Jogcím Támogatási 
határozat 

kézhezvételi 
időpontja 

Támogatásból 
megvalósuló 

beruházás 
megvalósítása 

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása 

Mikrovállalkozások 
létrehozása és 
fejlesztése 2012-
ben 47/2012 (V. 
11.) VM rendelet 
módosítása 

2013. március 31-
ig átvett 

Két éven belül Beruházás megvalósítását követő 6 
hónapon belül 

2013. március 31. 
napját követően 
átvett 

2015. március 31-ig 2015. május 31. napját megelőző 6 
hónapon belül valósít meg, akkor 2015. 
május 31-ig 

Falumegújítás és 
fejlesztés 2012-ben 
102/2012 (X.1.) VM 
rendelet 
módosítása 

- 2015. március 31-ig Művelet 
megvalósítását 
követő 6 
hónapon belül 

2015. május 31. napját 
megelőző 6 hónapon 
belül valósít meg, 
akkor 2015. május 31-
ig 

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

- 2015. március 31-ig 2015. május 31-ig 

Turisztika 2013 
104/2013 (XI.14.) 
VM rendelet 
módosítása 

2014. május 31-ig 2015. március 31-ig Művelet 
megvalósítását 
követő 6 hónapon 
belül 

2015. május 31-ig 

2014. május 31. 
napját követően 

2015. május 31-ig 2015. augusztus 31-
ig 

 

 



 
 

Fűtéskorszerűsítés pályázat 2014 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló 
fűtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerűsítését. A pályázati úton elnyerhető 
forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs 
gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a fűtési és használati melegvíz-
rendszerük korszerűsítésére. A gázkazánok cseréjével jelentősen csökkenthető az 
energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő támogatást a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a 
szaktárca.  

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen 
lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított 
technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások 
tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot. 

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 
%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft. A 
pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a 
www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező 
természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan - tulajdoni lapon szereplő - 
valamelyik tulajdonosa. A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, és a 
pályázatot benyújtani a pályázatok meghirdetésétől számított 30. naptári napot követően a 
pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. 

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon és az ÉMI Nonprofit Kft. 
pályázatkezelő szerv honlapján www.emi.hu valamint a pályázati portálon https://zfr-
kazancsere.hu/zfr-kazancsere/  érhető el. 
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Háztartási nagygépek cseréje pályázat 2014 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 627,1 millió forinttal támogatja a háztartási gépek cseréjét. A 
vissza nem térítendő pályázati támogatás által lehetővé válik a magyarországi lakhellyel rendelkező 
nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek számára, hogy állami támogatással, csökkentett 
vételáron szerezzék be új, magas energiahatékonyságú hűtő- vagy fagyasztó-berendezéseiket. 

A beruházások megvalósulásával - a hűtő- vagy fagyasztó-berendezés cserével - minimum 10 %-os 
energia- vagy 20 kg/év szén-dioxid-megtakarítást szükséges elérni. 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a háztartási nagygép vételárának 50%-a, de maximális 
értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25.000 forint, A++ és A+++ kategóriájú gépek esetén 35.000 forint 
háztartási nagygépenként. 

„A pályázatok a megjelenést követően, a 2014. október 27-e és 2014. november 30-a közötti 
időszakban, illetve a támogatáshoz rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag 
elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül. Ehhez a pályázóknak rendelkezniük kell ügyfélkapus 
regisztrációval a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon, továbbá (a beszkennelt és pályázathoz 
feltöltött) lakcímkártyával szükséges az állandó lakcím, vagy a tartózkodási hely igazolása. 

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon és az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő 
szerv honlapján www.emi.hu valamint a pályázati portálon https://uszt-hgcs.hu/hgcs/default.asp  
érhető el. 
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Nyílászáró csere pályázat 2014 

 

Az NFM 1,1 milliárd Ft-tal támogatja homlokzati nyílászárók cseréjét. A pályázati úton elnyerhető 
forrás által lehetővé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű homlokzati 
nyílászáróinak cseréje. A megvalósuló beruházások révén jelentős mértékben csökkenthető az 
épületek energiavesztesége és a szén-dioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő, 
utófinanszírozású támogatást a Zöld Beruházási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére 
biztosítja a szaktárca. 

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett lakóépület 
tulajdonosai és azt életvitelszerűen lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem 
iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes 
lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot. 

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-
a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként (lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere 
esetén bruttó 450 000 forint, míg a lakások nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy 
árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb bruttó 520 
000 forint lehet. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be az a 
természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – 
tulajdonosa és ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik a www.magyarorszag.hu Kormányzati 
Portálon. 

A portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől lehetséges. A pályázatokat 
benyújtani pedig a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően, a pályázat lezárásáig 
vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet. 

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati portálon, a Zöld Beruházási Rendszer 
(www.zbr.gov.hu) és a pályázatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. (www.emi.hu) honlapjain érhető el. 

A pályázati portál elérhető a következő címen: https://zbr-nyilaszarocsere.hu 
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Október elején megjelennek az első uniós pályázatok 

 

 

A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára jelezte, 
hogy 5 milliárdos keretösszeggel a kormány meghirdeti a 2007-2013-as időszak legnépszerűbb kkv-
s pályázatát (eszközbeszerzés, kapacitásbővítés) vissza nem térítendő forrás mellett. Csepreghy 
egyúttal fontos változásokat is bejelentett az új pályázati rendszer működését illetően.  

Csepreghy Nándor a 9 most meghirdetendő pályázat kapcsán az alábbiakat ismertette: 

1.) A foglalkoztatás témakörében a GINOP keretében 4 milliárd forintos keretösszeggel jelenik meg a 
fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat vissza nem térítendő forrás mentén (ez a program az 
elmúlt években is elindult, de a lebonyolítás és kifizetés során jelentős csúszások alakultak ki - a 
szerk.). 

2.) A munka és a magánélet összeegyeztetését célzó pályázat szintén 4 milliárd forintos 
keretösszeggel indul el: a pályázat az 1 millió új munkahely céljából vezethető le és a kismamák 
munka melletti foglalkoztatását, illetve pl. atipikus foglalkoztatási formák támogatását célozza 

3.) A kisgyermekkori nevelés támogatása érdekében az EFOP programból óvodák és bölcsődék 
pályázhatnak különböző köznevelési célokra 

4.) Szintén az EFOP-ból 1 milliárd forintot fordít a kormány az egészségügyi ellátásban 1000 új 
szakápoló foglalkoztatására 

5.) A múlt heti Közlöny rendelete alapján meglepetésre a 2007-2013-as időszak legnépszerűbb 
pályázatát is meghirdeti most a kormány: 5 milliárdos keretösszeggel eszközbeszerzési és kapacitás-
bővítésési pályázat indul vissza nem térítendő támogatás formájában 

6.) Szintén 5 milliárdos keretösszegű pályázat nyílik a kkv-k külpiacra lépésének támogatására, 
amelyet például kiállításokon való részvételre, tanácsadásra lehet felhasználni. 

7.) Az Ifjúsági Garanciaprogram kapcsán jelentős összegű keret áll majd rendelkezésre (36 mrd Ft) a 
25 évnél fiatalabb, szakképesítéssel, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, regisztrált 
munkanélküli fiataloknak, hogy minél hamarabb (az EU-s mobilitási programmal összhangban 4 
hónapon belül) vissza tudjanak térni a munka világába 

8.) és 9.) A két utolsó kiírás hazánk EU-s derogációs kötelezettségéhez kapcsolódik összesen 58,7 
milliárd forintos keretösszegben (pl. egészséges ivóvíz biztosítása). 

A fenti 9 pályázati kiírás keretösszege 120 milliárd forint, ami csaknem a duplája a múlt héten a 
Közlönyben megjelent kormányrendeletben rögzített keretösszegnek. 

Forrás: http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/megis_elindulnak_oktoberben_a
_kozkedvelt_palyazatok.204136.html 
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Október 6. után néhány nappal várható, hogy 
megjelenik 9 különböző pályázat a Széchenyi 
2020 keretében, amelyek keretösszege csaknem 
a duplája annak, mint a Magyar Közlöny múlt 
heti számában már megjelent 68 milliárdos 
összeg - jelentette be Csepreghy Nándor. 
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Megvalósult térségi fejlesztések 

 

Működnek a LEADER-es kamerák Mezőfalván 

  

  

A második ütem keretében összesen 11 db kamera és a hozzá tartozó kezelő egységek kerültek 
felszerelésre, melyek nagyban segítik a rendőrök és a polgárőrök munkáját a következő 
időszakban. A kamerarendszer kiépítésének köszönhetően a településen élők nagyobb 
biztonságban érezhetik magukat és az első hónap tapasztalatai alapján elmondható, hogy a 
bűnözési elkövetések száma csökkent.  
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Mezőfalva Nagyközség belterületén 2013 
májusában kialakításra került első ütemben 
LEADER-es pályázati forrásból egy alap kamera 
rendszer, melynek bővítése a második ütem 
2014-ben valósult meg szintén LEADER-es 
pályázati támogatásból. A második ütemhez 
elnyert 5 000 000 Ft-os támogatást a 
Mezőfalvi Polgárőr Egyesület használta fel, 
melynek eredményeként a település 100 %-os 
lefedettséggel bír a kamera rendszer 
tekintetében. A kamera rendszer kiépítése 
nagyban igazodott a bűnözői elkövetési 
módokhoz, így a kamerák kihelyezése a 
településre bejövő utak mentén valósult meg, 
illetve a forgalmasabb területek is lefedésre 
kerültek. A Polgárőrség folyamatos szakmai 
egyeztetéseket végzett a helyi rendőrséggel 
annak érdekében, hogy a biztonsági rendszer 
minél hatékonyabban kerüljön kialakításra.  



Megvalósult térségi fejlesztések 

 

PRÉS-2000 Kft-nél jártunk 

  

A projekt célja a vállalkozás eszközfejlesztése egy legalább 100 t hajlítási erővel rendelkező CNC 
vezérlésű hidraulikus élhajlító géppel. A gép beszerzése lehetővé teszi az eddig bérmunkában 
gyártatott, tovább feldolgozott félkész termékek üzemen belüli legyártását, ezzel a jelenlegi szűkös 
megrendelés állomány hatékonyabb kiszolgálását, ezáltal a jelenleg veszélyben lévő 2-3 munkahely 
egy részének megtartását.  

  

A berendezés üzembe helyezésével precíz, pontos és megbízható munkavégzés valósulhat meg, mely 
a megrendelői igényeket szélesebb körben tudja kielégíteni, ezzel is elősegítve a versenyképességet 
és a munkahelyek megőrzését. A projekt látogatásunk alkalmával betekintést nyerhettünk a lemez 
megmunkálás folyamataiba is, illetve a Kft. történetével is megismerkedhettünk.  
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Ifj. Czifra József a PRÉS 2000 Kft ügyvezetője egy 
üzemlátogatásra hívta meg egyesületünk elnökét és a 
munkaszervezetet, hogy bemutassa a LEADER 
gazdaságfejlesztési pályázaton elnyert közel 7,5 millió 
forintos támogatás felhasználását. A támogatásból egy 
több mint 12 millió forintos gépbeszerzés tudott 
megvalósulni, hiszen az ügyvezető elmondása szerint a 
beruházással a versenyképességet tudják növelni a Kft-

 

A PRÉS-2000 Kft. mezőfalvi telephelyén végzi lemezfeldolgozó 
tevékenységét, jellemzően gépkocsi karosszéria elemek, fém 
riasztódobozok, egyéb szekrények, fém alkatrészek gyártását, 
továbbá excenter és hidraulikus présgépekkel, 
ponthegesztőkkel bérmunkában végzett 
lemezmegmunkálásokat. A pályázat során beszerzésre és 
termelésbe állításra került egy ERMAKSAN gyártású ECO-Bend 
3100 – 120 t típusú hidraulikus élhajlító berendezés. A 
lemezmegmunkáló berendezéssel az eddigi 2 m-es maximális él 
hajlítási hossz jelentősen, 3 m hosszra növekedett. A beszerzett 
géptípus maximális hajlítási lemezvastagsága 420 N/mm2 
névleges szakítószilárdságú lemez esetében 5 mm. 
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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. szeptember 30.  
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