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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. FEBRUÁR 

Kedves Olvasó! 

Idén először, Egyesületünk is jogosult a magánszemélyek 
személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásainak fogadásá-
ra, ezért arra kérjük, ha elégedett az általunk végzett 
tanácsadó, közösség –és program szervező munkával, és 
szeretné, ha az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 
elérhetőek lennénk a térség szereplői számára, adója 1%-val támogasson bennün-
ket. 

Adószámunk: 18284517-1-04 

A befolyt összeget Alapszabályunk szerinti közhasznú céljaink, így különösen a 
terület-és vidékfejlesztés segítése, kulturális örökség megóvás, valamint természet-
védelem elérésére fordítjuk. 

Tevékenységünkről bővebb információ a www.korosokvolgye.hu címen elérhető 
weboldalunkon található.    
    Köszönjük támogatását!  

EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.05.31 

 

 

LEADER 
14/2015. (I. 23.) MVH közlemény 

 
 
 
 
Vidéki örökség megőrzése 

9/2015. (I.23.) MVH közlemény 
 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
26/2015. (I.26.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 

Falumegújítás-és fejlesztés 
11/2015. (I.23.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

20/2015. (I.23.) MVH közlemény 

HAT OPERATÍV PROGRAM MÁR  
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLT 
 

Dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség 
európai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkára nemrégiben sajtótájékozta-
tón számolt be arról, hogy a tavaly már 
jóváhagyott Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program után Brüsz-
szel újabb öt magyar operatív progra-
mot hagyott jóvá. 

Az államtitkár kifejtette, hogy a Gazda-
ságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programot 2733 milliárd forint összeg-
gel, a Terület- és településfejlesztési 
Operatív Programot 1231 milliárd 
forintos, a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Programot 
288 milliárd forintos, az Integrált Köz-
lekedésfejlesztési Operatív Progra-
mot 1215 milliárd forintos összeggel, 
valamint a Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Programot csaknem 

1200 milliárd forint támogatási összeggel 

hagyta jóvá az Európai Bizottság. 

Vitályos Eszter szólt arról is, hogy a 
pályázati felhívások indulásának előfel-
tétele, hogy monitoring bizottságok 
alakuljanak: ezeket a szaktárcáknál 
működő irányító hatóságok állítják fel, 
elnöküket pedig a miniszterelnök nevezi 

MÉG VÉLEMÉNYEZHETŐ A  
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó 
Vidékfejlesztési Program hivatalos első 
változata és a programhoz készült Stra-
tégiai Környezeti Vizsgálat dokumentum 
társadalmasítása február elején megkez-
dődött. 

A Vidékfejlesztési Programhoz  
kapcsolódó észrevételeket, javaslato-
kat 2015. február 28-ig a fórumon, a 
Stratégiai Környezeti Vizsgálathoz 
kapcsolódó észrevételeket és  
javaslatokat pedig 2015. március 10-
ig a videkfejlesztes@me.gov.hu e-mail 
címen várja a Miniszterelnökség. 

Az SKV-dokumentum itt érhető el. 

A fenti dokumentumok egyetlen hiteles 
forrása a Széchenyi 2020 pályázati oldal, 
kérjük, hogy kizárólag a közleményben 
feltüntetett elérhetőségeken tanulmá-
nyozzák azokat. 

Forrás: kormany.hu 

ki. Ezek a bizottságok tárgyalják meg a felhívásokat, amelyek közül az elsők március-
ban jelennek meg a tervek szerint.  

Forrás: kormany.hu 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/833/filter?offset=0&theme_filter=
http://palyazat.gov.hu/2014_2020_skv_partnersege
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A monitoring  

jelentéseket  

2015. évben  

március 19-ig  

kell benyújtani! 

Felhívjuk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében támogatásban részesí-
tett projektgazdák figyelmét, hogy támogatott projektjeik vonatkozásában 2015. február 
17. és március 19. között (ismét) adatszolgáltatási kötelezettségüknek kell eleget ten-
niük.  

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása az EMVA III. tengely Falumegújítás-és fejlesztés, 
Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisz-
tikai tevékenységek ösztönzése intézkedések és a IV. LEADER tengely intézkedések kedvez-
ményezettjei számára, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik 
meg, minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH közlemény hogyan rendelkezik.  

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM 
rendelet és a 29/2015. (II.20.) MVH közlemény tartalmazza. 

Foglalkoztatotti létszám (fő) 

A foglalkoztatási adatokat a kérelmet benyújtó vállalkozás illetve szervezet egé-
szére (tehát nem csak a támogatott projektre) kell benyújtani. A teljes naptári 
évre (2014, vagy az utolsó lezárt gazdasági év) vonatkozó adatot adjon meg. 

Ha mérlegbeszámolót készít: amennyiben a kérelmező mérlegbeszámolót és/
vagy munkaügyi statisztikát és/vagy társadalombiztosítási bevallást készít, ab-
ban az esetben az adatoknak meg kell egyezniük a mérlegbeszámoló kiegészítő  
mellékletében, a járulékbevallásban, illetve a munkaügyi statisztikában közölt 
adatokkal. 

Ha mérlegbeszámolót nem készít, de járulékbevallást igen: a mérlegbeszámolót 
nem készítő kérelmezőknek a foglalkoztatási adatmezőket a járulékbevallásaik 
összesítése alapján megkapott értékek szerint kell kitölteniük. A kitöltésnél a 
vállalkozás tulajdonosának (vezetőjének) járulékfizetéssel igazolt 
„önfoglalkoztatásra” vonatkozó adatait is maradéktalanul figyelembe kell venni. 

FIGYELEM! A monitoring je-
lentés kizárólag elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül 
teljesíthető!  

Az elektronikus űrlapkitöltő 
szolgáltatáshoz az ügyfélnek 
MVH ügyfél nyilvántartási 
számmal és ügyfélkapus hozzá-
féréssel is kell rendelkeznie.  

Szervezet ügyfelek elsődleges képviselő, meghatalma-
zott, vagy technikai közreműködő útján tudják az adat-
szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az ügyfél által 
meghatalmazott személynek az ügyfélkapus hozzáfé-
résen túl saját magára vonatkozó MVH ügyfél nyilván-
tartási számmal is kell rendelkeznie.  

A meghatalmazás tényét az elektronikus felületen kell 
rögzíteni, majd az ügyfél (meghatalmazó) és a megha-
talmazott aláírásával ellátott dokumentumot a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei 
kirendeltségére kell megküldeni, az adatszolgáltatás 
előtt legalább 5 nappal.  

A meghatalmazásokat tehát legkésőbb 2014. március 
14-ig meg kell küldeni az MVH-nak!  

Egy teljes évben főállásban foglalkoztatott dolgozót 
kell 1 főnek számítani. 6 hónapig foglalkoztatott főállá-
sú dolgozót 0,5 főnek kell tekinteni. Egy teljes évben 
alkalmazott napi 4 órában foglalkozatott részmunka-
idős dolgozót szintén 0,5 főnek kell számolni. 

Az átlagot a munkajogi állományban töltött idő alapján 
kell kiszámítani, vagyis azon munkavállalókat is bele 
kell számolni, akik után járulékot fizet a támogatott 
ügyfél, de valós munkát nem végeznek, mert például 
tartós betegállományban vannak vagy gyermekszülés 
után még a vállalat személyi állományába tartoznak. 

Amennyiben az útmutatóban nem talál választ 
kérdéseire, forduljon az MVH Ügyfélszolgálathoz. 

Központi ügyfélszolgálat 
Levélcím: 1476 Budapest Pf. 407. 
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604.  
Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu 
Web: www.mvh.gov.hu 
 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfőn, kedden és csütörtökön 9.00 - 12.00 és 13.00 - 
16.00 óráig 
Szerdán és pénteken 9.00 - 12.00 óráig 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292015
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Az adatszolgáltatás 

valamennyi  

EMVA III-IV. tengely 

keretében  

támogatott projektre 

kötelező! 

Amennyiben az ügyfélnek nem szükséges adatot szolgáltatnia, 
akkor az elektronikus felületen a „Rögzített kérelem folytatása” és 
a „Beadott kérelem módosítása” listák üresek. Ha az alábbi képernyő 
jelenik meg, akkor ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek nem szükséges ada-
tot szolgáltatnia ebben az évben.  

A meghatalmazások rögzítésé-
hez szükséges     nyilvántartásba 
vételi kérelem természetes sze-
mélyek részére (G1010-01)  
és elektronikus jelszó igénylő 
nyomtatványok (G1040-01) a 
128/2013. (VII.30.) MVH közle-
mény mellékleteként, az elsőd-
leges képviseletre vonatkozó 
információk az 51/2014. (IV.4.) 
MVH közleményben a 
www.mvh.gov.hu weboldal 
„Közlemények” menüpontjából 
letölthetőek. 

Tervadat: a támogatási kérelem benyújtása előtt megtervezett, a támogatásnak 
köszönhetően elérni kívánt célokra vonatkozó adat.  
 
Bázisadat: a támogatott projekt megkezdése/a támogatás igénybevétele előtti álla-
potra vonatkozó általános gazdálkodási adat. (Támogatási kérelem benyújtása előtti 
utolsó lezárt év.) Ha több projekt van, akkor a legkorábbi kérelemre vonatkozóan 
kérjük megadni. 
 
Tárgyévi adat (2014, vagy az utolsó lezárt gazdasági év): a támogatott tevékenység/projekt megvalósítá-
sának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves elő-
rehaladást mutató adat.  

Nettó árbevétel (Ft)  

A leadott végleges adóbevallásaiban szereplő adatok alapján szükséges meg-
adni a nettó árbevételt.  

Ha mérlegbeszámolót készít: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén 
megegyezik az eredmény-kimutatás „Értékesítés nettó árbevétele” tételével.  

Ha mérlegbeszámolót nem készít, de pénztárkönyvet vezet: a mérlegbeszámo-
lót nem készítő ügyfeleknek a pénztárkönyv szerint, az ÁFA-t nem tartalmazó 
árbevételt kell feltüntetni. Az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult adóalanyok 
esetében a teljes, az ÁFÁ-t is tartalmazó bevételt kell figyelembe venni.  

Ha pénztárkönyv vezetésre nem kötelezett: a pénztárkönyv vezetésére nem 
kötelezett ügyfelek esetében a nettó árbevétel megegyezik a számla ellenében, 
a termelői piacon számla nélkül értékesített termékekből származó, valamint 
a nyújtott szolgáltatásért kifizetési pénztárbizonylat aláírása ellenében kapott 
bevétel együttes összegével.  

On-farm: jelölendő, amennyiben a projekt az ügyfél 
mezőgazdasági tevékenységéhez, és mezőgazdasági 
tevékenységgel érintett területekhez (megvalósítási 
helyhez) kapcsolódik. 

Off-farm: jelölendő, amennyiben a projekt nem kapcsolódik az ügyfél 
mezőgazdasági tevékenységéhez és a mezőgazdasági tevékenységgel 
érintett területekhez (megvalósítási helyhez). 

Az adott válasz legyen összhangban a támogatási kérelem főlapjának 
vonatkozó pontjában megadott adatokkal.  
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ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfő:        8.00—16.00 

Kedd:        8.00—16.00 

Szerda:        8.00—16.00 

Csütörtök:        8.00—18.00 

Péntek:         8.00—16.00 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Székhely: 5600  Békéscsaba, 

Mednyánszky u. 2. I/10. 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 
142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

NEA - MŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT 

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet Kollégiuma, 
Mobilitás és alkalmazkodás Kollégiuma, Nemzeti összetartozás Kollégiu-
ma, Társadalmi felelősségvállalás Kollégiuma, valamint az Új  
nemzedékek jövőjéért Kollégiuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett civil szervezetek műkö-
dési támogatására és szakmai programjainak megvalósítására. 

Támogatható tevékenységek többek között: 

 

• szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenységek 

• a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek 

• az alap cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása 

• civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása 

• nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvénye-

ken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő 

programok 

• civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring 

• tevékenység és nyilvántartási feladatok 

• civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadály-

mentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása 

• civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása 

• civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása 

• adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok 

egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján 

• civil érdekképviseleti tevékenység. 

Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, egyesületek és 
szövetségek, amelyek: 

• regisztráltatják magukat az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelé-
si és Együttműködési Rendszer); 
• jogerős bírósági nyilvántartásba vételük legkésőbb 2014. december 
31-ig megtörtént. 

Az igényelhető támogatás összege 250 000 – 4 000 000,- Ft lehet. 

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az EPER rendszerben, kollé-
giumonként eltérő időpontban, legkésőbb 2015. március 24-ig lehet 
benyújtani!  

Az elvárt önerő mértéke 10%. 

A pályázatok beadásának napjáig, a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- 
Ft. 

Bővebb információ a www.civil.info.hu oldalon érhető el. 

http://www.civil.info.hu

