
 
 
 

 

 

 

2014. IV. negyedév 

Könnyebben juthatnak uniós 

vidékfejlesztési forrásokhoz a pályázatok 

nyertesei 

NAK - 2014. november 25. kedd  

Annak érdekében, hogy a gazdálkodók, vállalkozók és más érintett szervezetek, mint például az 
önkormányzatok, minél hatékonyabban hasznosíthassák az elmúlt uniós pénzügyi ciklusban 
lekötött forrásokat, a kormányzat megkönnyíti azok felhasználását – jelentette be Kis Miklós Zsolt 
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. 

A könnyítés, amelyet Lázár János tárcavezető miniszteri rendelete tesz lehetővé, többek között 
határidő-hosszabbítást és szankcióenyhítést tartalmaz, és a 2007-2013 közötti időszak 
vidékfejlesztési pályázataira vonatkozik. 

A pályázatok lezárása során az érintettek - gazdálkodók, önkormányzatok, szakmai szervezetek - több 
észrevételt is megfogalmaztak, főként az elszámolásoknál szembesülnek nehézségekkel. A 
rendeletben foglalt módosításokat a folyamatban lévő eljárásoknál és a jogorvoslatok esetében is 
alkalmazni kell, ennek érdekében 22 vidékfejlesztésre vonatkozó rendeletet módosítottak.  
Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár példaként említette, hogy az állattartó telepek 
korszerűsítésének esetében, vagy a kertészeti modernizációnál a megvalósítási határidő december 
31-ről jövő év március 31-jére tolódott. Az utolsó kifizetési kérelmet pedig 2015. május 31-ig lehet 
benyújtani. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT) is tovább, jövő év április 30-áig vehetik 
igénybe a működtetési támogatásokat. 

Emellett adminisztrációs könnyítéseket is tettek, például az építési engedélyekkel kapcsolatban. Ha 
valaki a gazdasági válságból adódó körülmények miatt nem tudta teljesíteni eredeti vállalását, annak 
kevesebb szankcióval kell szembesülnie. Mindez igaz a fiatal gazdálkodókra is. 
Kis Miklós Zsolt elmondta: most zárják a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program projektjeit, a 
soron következő vidékfejlesztési program első változatát pedig már elküldték Brüsszelbe. Várhatóan 
januárjának végére illetve februárra lesz véglegesített új vidékfejlesztési programja Magyarországnak.  
A számítások szerint Magyarország teljes mértékben felhasználja a rendelkezésére álló mintegy 1500 
milliárd forintnyi 2007-2013 közötti uniós vidékfejlesztési forrást - 300 forintos euró árfolyamon 
számolva – ez mintegy 1250 milliárd forintot jelent. Az önrész a korábbi 25 százalék helyett 15 
százalék lesz. A mezőgazdaságban 2014-2020 között több forrás áll Magyarország rendelkezésére, 
mint 2007-2013 között, emellett a kormány elindította a "Több munkahelyet a mezőgazdaságban" 



 
 
 
programot, amelyre további 180 milliárd forintot biztosít – tette hozzá Kis Miklós Zsolt a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról 

Jogszabályhely Módosulás Módosítás részletei 

23/2007 (IV.17.) FVM 
rendelet 3.§. 30. pont 

új bd) bekezdés 

Az EMVA-ból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM 
rendelet”alapján támogatási határozattal, vagy 
kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló 
elutasító határozattal 
rendelkezik; 

17. §. 3) bekezdés új határidő 

Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 
megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 
2015. május 31-ig kell benyújtani.  
Amennyiben a megvalósulást követő egy éven belül 
nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, 
az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 
megvalósulása után elsőként megnyíló időszakban 
lehet benyújtani. 

24.§. új (2a) bekezdés 

Bizonyos esetekben, amennyiben az ügyfél a 
támogatás visszavonásával szankcionált, vagy e 
szankció alkalmazásának lenne helye, de a műveletet 
24 hónapon belül megvalósította, 2015. március 31-
ig benyújthatja utolsó kifizetési kérelmét és ez 
esetben a szankció nem alkalmazandó. 

„Építési beruházásokra 
vonatkozó különös 
rendelkezések” alcím 

kiegészítés új 30/B.§ 

A kifizetési kérelem beadása időpontjában építési, 
használatbavételi, létesítési, vagy közlekedési 
engedélyek hiánya esetén az MVH 2015.09.30-ig 
felfüggeszti, ha a fenti dokumentumok a jelzett 
határidőig sem állnak rendelkezésre, akkor elutasítja 
a kifizetési kérelmet 

33. § (1) bekezdés helyébe lép 

Közbeszerzésre kötelezett, vagy azt önállóan 
alkalmazó ügyfél esetén „az aktába rendelt 
hivatkozási szám” rovatban fel kell tüntetni a Kbt. 
szerinti ügyfél-azonosító számot. 
Továbbá köteles: az eljárást megindító felhívást, az 
eredményről szóló tájékoztatót, az írásbeli 
összegzést, a szerződésmódosításról szóló 
hirdetményt, a teljesítésről szóló hirdetményt annak 
megjelenése után 5 napon belül benyújtani az MVH-
hoz. 

33. § (5) bekezdés helyébe lép 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) által az ügyfél 
ellen indított jogorvoslati eljárást az MVH-nak be kell 
jelenteni az értesítést követő munkanapon. 

33. § (6) bekezdés helyébe lép 
Az ügyfél ellen indított jogorvoslat alapján az MVH a 
kérelem elbírálását felfüggeszti, azt az eljárás 
lezárását követően folytatja. 

33. § (8) bekezdés helyébe lép 
Közbeszerzésre nem kötelezett, vagy azt önként nem 

alkalmazó ügyfél esetén a támogatási összeggel való 



 
 
 

Jogszabályhely Módosulás Módosítás részletei 

elszámolásra vonatkozó határidők rá nem 

alkalmazhatóak. 

Forrás:  (MTI/NAK) 

 

Az „Év IKSZT-je” 

 

 

2014. december 9-én 
Budapesten a 
Vajdahunyadvárban vehette 
át Derekegyház Község 
Önkormányzata az "Év IKSZT-
je" c. elismerést, mellyel az 
országban működő Integrált 
Közösségi Szolgáltató Terek közül országosan 2. helyre rangsorolták 
őket.  
 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
által először idén meghirdetett Év IKSZT-je felhívásra azon IKSZT 
címbirtokos szervezetek pályázatait várták, amelyek esetében  a 
kötelezően vállalt feladatok ellátása mellett – olyan tevékenységeket 
is felvállal, melyek révén a program céljait leginkább megvalósítva 
járulnak hozzá a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez, a 
sokszínű, erős helyi közösség kialakításához és megújításához, 
valamint a mintaértékű szemléletformálás és tudásátadás 
megteremtéséhez. A felhívás célja az volt, hogy „jó gyakorlatként” 
megismerhessék és bemutathassák mindazon szervezetek 
tevékenységét, amelyek szolgáltatásaikat példaértékűen biztosítják a 
településük vagy térségük számára, sokat tettek a közösségük 
fejlődéséért, együttműködési kultúra terjesztéséért, innovatív, 
mintaadó kezdeményezéseket valósítottak, valósítanak meg. 



 
 
 

IV. Vidékfejlesztési Nap 

2014. december 10-én a Miniszterelnökség, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, valamint a 
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet meghívására vettünk részt 
a Vajdahunyadvárban megrendezett Fejlesztéspolitikai Fórumon.  

 

Számos hasznos információt kaptunk a jövőre vonatkozóan. 

Dr. Viski József helyettes államtitkár úr az Irányító Hatóság vezetője elmondta, hogy 1200 
milliárd forint, amely a Vidékfejlesztési Programban (VP) rendelkezésre (ezen összeg mellett 
a többi Operatív Programban is lesz lehetőség vidékfejlesztési célzatú projektek 
támogatására). A LEADER programra a VP keretének 5%-a fordítható. Jelenleg 105 Helyi 
Akciócsoport van, aki előzetesen regisztráltatta magát, ez a szám valószínű csökkeni fog, 
mert lesznek összeolvadások. Az Akciócsoportok között differenciálás lesz a kiosztható 
forráskeret tekintetében, mivel a hátrányos helyzetű térségek nagyobb forrással fognak 
rendelkezni. Változás lesz a Helyi Akciócsoportok feladataiban is. A delegált feladatok 
(pályázatkezelés) végzése kikerül a HACS-ok tevékenységi köréből. Helyettes Államtitkár úr 
előadása alapján megtudtuk, hogy a munkaszervezetek feladatai a projekt generálás, 
pályázatok készítése lesz. A Helyi Akciócsoportoknak a nyár során lesz lehetősége az új Helyi 
Fejlesztési Stratégiák elkészítésére, melynek nyomán 2015. szeptemberétől már lesz 
lehetőség LEADER pályázatok benyújtására.  

Dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár úr előadásában rávilágított, hogy a VP fő célkitűzései a 
munkahelyteremtés, kis- és közepes méretű gazdaságok helyzetbehozása. Néhány 
konkrétabb intézkedést kiemelve: állattenyésztés, kertészet; helyi piacok; vidéki 
infrastruktúra fejlesztése; kisgazdálkodóknak fejlesztési támogatás; Fiatal gazda program; 
élelmiszer feldolgozás. 



 
 
 

Szakáli István Loránd helyettes államtitkár úr prezentációjából megtudtuk, hogy a 
Tanyafejlesztési Program 2015-ben is folytatódik, valószínűleg 1400 millió Ft lesz a 
rendelkezésre álló forrás. Elindul a Termelő Falu Program, mely háztáji, illetve agroszociális 
jellegű mintaprogramok megvalósítását jelenti. Három programelem lesz: HU-BA falprogram 
(őshonos baromfi); gyepre alapozott szarvasmarha projekt; zártkert revitalizációs projekt. 
Előreláthatólag a program 2016. évtől indul.  

A nap további részében pódium és kerekasztal beszélgetéseken vettünk részt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 


