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MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG!
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelent a 28/2015. (II.20.) MVH Közlemény, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015.
évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól,
valamint a 29/2015. (II.20.) MVH Közlemény, az EMVA támogatott intézkedések 2015.
évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
Az EMVA Monitoring adatszolgáltatást: 2015. február 17 és március 19. között kell
teljesíteni!
Az adatszolgáltatás módja: elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül!!! Az ügyfélkapus
belépés után tudják ellenőrizni, hogy vonatkozik-e Önökre ez a kötelezettség!
Figyelem! A monitoring adatszolgáltatás KÖTELEZŐ, ennek elmulasztása pénzbírsággal
sújtható!
A kiegészítő adatszolgáltatás a kötelező monitoring adatszolgáltatással megegyező módon
és azzal egyidejűleg teljesíthető!
A közlemények itt érhetők el:
28/2015. (II.20.) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk282015
29/2015. (II.20.) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292015

MVH TÁJÉKOZTATÁS A DRB BANKCSOPORT ÜGYÉBEN
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a BRB Buda Regionális
Bank ZRT., a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT., a Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT.
és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT. … engedélyeinek korlátozása és
felfüggesztése miatt azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt
pénzintézeteknél rendelkeznek MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal. Az utalások
újraindítása érdekében szükséges teendőkről a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja:
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… az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe az érintett pénzintézeteknél vezetett fizetési számlaszámot
jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési
számlaszámot jelentse be a lenti formanyomtatványok egyikén.
A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01-es
nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a
G1020-01-es nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat! A fizetési
számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell
bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.
G1010-01 Nyomtatvány:
http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1040482_G1010_01_PF_Mpdf
G1020-01 Nyomtatvány:
http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1040495_G1020_01_PF_Mpdf
Különösen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a kérelemhez csatolni kell az ügyfél
azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám
létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát
vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál
nem régebbi, az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló
fizetési számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát.
A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézetekkel - az ügyfél
és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a
továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési
számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha
a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való
törléséhez a pénzintézet helyett a felügyeleti biztos (vagy a későbbiekben kirendelt
felszámoló vagy végelszámoló) hozzájárul.
„Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére
vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem” formanyomtatványát A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés
szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza,
amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető:
http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1041408_128_2013_VII_30_MVH_Kozlemenypdf
G1031 Nyomtatvány:
http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1040497_G1031_01_PF_Mpdf
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A teljes tájékoztató a http://www.mvh.gov.hu oldalon olvasható.

FELHÍVÁS
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Az elmúlt hetek brókerbotránya okozta pénzügyi válsághelyzet Egyesületünk számlavezető
bankját is érintette. A Pénzügyi Felügyelet a BRB Buda Regionális Bank esetében is
vizsgálatot kezdeményezett, ezért az jelenleg nem tudja ellátni szolgáltatási
kötelezettségét. Mint azt Önök tudják, Egyesületünk pályázati támogatásból,
utófinanszírozás keretében működik. A jelenlegi pénzügyi helyzetben azonban nem
juthatunk hozzá pénzünkhöz a BRB-nél, csak ha a vizsgálat befejeződik.
Ezért azzal a kéréssel fordulunk minden tagunkhoz, hogy a 2014-es elmaradt tagdíjat
feltétlenül, és lehetőség szerint a 2015-ös éves tagdíjat mielőbb készpénzben fizesse
meg.
A készpénz befizetésére az Egyesület váli irodájában (Vál, Vajda J. u. 36.) van lehetőségük.
Aki jelzi, hogy nem tudja elhozni, azt a munkaszervezet dolgozói felkeresik és
személyesen átveszik a tagdíjat.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Elnökség

PROJEKT JAVASLATOKAT VÁRUNK
A Völgy Vidék Közösség várja azokat a projekt javaslatokat, elképzeléseket, amelyek alapját
jelenthetik majd az elkövetkezendő időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának. Az egyesület a
beérkezett projekt ötletek alapján állítja majd fel a Helyi Fejlesztési Stratégiában azokat a
prioritásokat, amelyekre 2015-2020 között pályázatot lehet benyújtani. A projektjavaslatokat
az alábbi adatlapon a volgyvidek@volgyvidek.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
Projekt adatlapot mellékelten küldjük, illetve innen tölthető le:
http://www.volgyvidek.hu/attachments/projekt_adatlap.doc

Völgy Vidék Hírlevél 2015/1

2015. március 3.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2., tel/fax: 22/243-124

MEGVÁLTOZTAK EGYES EMVA TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI
RENDELKEZÉSEK
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet.
A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosított, illetve hatályon kívül helyezett egyes
rendelkezéseket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendeletben, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott
intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben, továbbá módosításokat tartalmaz az alábbi linken
felsorolt rendeletekkel meghirdetett jogcímek tekintetében:
Módosított jogcímek:
http://mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1043962_Modositott_jogcimekpdf

Figyelem! Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden
támogatási kérelem benyújtási időszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes
jogcímek esetében egymástól eltérő lehet, továbbá a jogszabályban foglalt határidők
jogvesztőek, mindig alaposan tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos
szövegét, és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra vonatkozó MVH
közleményeket, valamint azoknak – a fenti jogszabály módosítással összefüggésben –
hamarosan megjelenő módosításait.

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÚJ PÁLYÁZATAI!
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti
Együttműködési Alap 2015. évre vonatkozó pályázati kiírása civil szervezetek részére.
Többek között működésre, rendezvényekre, kiadványok elkészítésére is lehet pályázni.
A lehetőségről bővebben az alábbi linken olvashat:
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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ELÉRHETŐK AZ UTOLSÓ GOP FORRÁSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A 2007-13-as, idén záruló Gazdaságfejlesztési Operatív Program forrásából utolsóként, két
fontos területet támogató pályázati felhívás érhető el.
Ezek révén most a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, valamint az
informatikai témájú kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) projekteket fejlesztő kis- és
középvállalkozások juthatnak támogatáshoz.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/uniosforrasok-felhasznalasaert-felelos-allamtitkarsag/hy/elerhetok-az-utolso-gop-forrasupalyazati-felhivasok

KÖZÖSSÉGEK PÁLYÁZATÁT VÁRJÁK AZ ÉLELMISZER-LAVINA PROGRAMBA
Hatodik alkalommal indult el a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta
Élelmiszerlavina programja.
Az önkormányzatok és civil szervezetek idén is több millió forint értékű zöldség vetőmagra
pályázhatnak március 6-ig.
„Olyan tevékeny pályázókat várunk, akik vállalják, hogy a földjeiken szakmai felügyelettel a
Syngenta által felajánlott értékes zöldség vetőmagból élelmiszernövényeket termelnek
rászorulók aktív bevonásával, majd a terményeket odaadják a környéken élő hátrányos
helyzetűeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek - mondta Cseh Balázs, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület elnöke. - Az Élelmiszerlavina így tulajdonképpen hal helyett hálót
biztosít a nehéz helyzetű embernek, másrészt visszavezetheti őket a munka világába.”
További információ:
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/Kozossegek_palyazatat_varjak_az_Elelmiszer_lavina_pr
ogramba

VIRTUÁLIS FALU 1+1 PROGRAM – VIDÉKI IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK
HÁLÓZATBAN!
A Fiatal Gazdák 2012-ben indították a Virtuális Falu Programot a Második Hullám Vidéki
Ifjúsági Szövetséggel együttműködve. Az elsősorban demokrácia és közösségfejlesztő
program abból indul ki, hogy jól működő helyi közösségek nélkül a vidéki települések
elveszítenek egy lehetőséget, amely a fejlődésükhöz szükséges. Így többek között
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forrásoktól, beruházásoktól, egyéb fejlesztésektől zárhatják el magukat, hiszen egyes
támogatásokat civil szervezetek érhetnek el. A helyi közösségek is igénylik természetes
módon az utánpótlást, a megújulást, hogy azokban fiatalok is részt vegyenek.
A Virtuális Falu Program a szándékot, a közösségi életben való részvétel szándékát erősíti
meg a résztvevőkben. Ezen túl felkészíti őket arra, hogy egy vidéki civil szervezet életében
hasznos munkát tudjanak végezni. Két év után a programba új résztvevők is
bekapcsolódhatnak, a cél egy szélesebb, vidéki ifjúsági közösségekből álló hálózat
létrehozása, elindítása.
További információ itt: http://www.mhvisz.hu/hirek/palyazati-felhivas-virtualis-falu-11program-videki-ifjusagi-kozossegek-halozatban

BOR ÉS PÁRLAT ELŐÁLLÍTÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZABÁLYAI ŐSTERMELŐI
KISTERMELŐI SZINTEN
A Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete (Kislépték) 2015 március 6-án,
pénteken, Budapesten, a Moha Házban (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) egy szakmai
fórumot szervez a Bor és párlat előállítás, értékesítés szabályairól, őstermelői, kistermelői
szinten címmel.
A részvétel regisztrációs lap beküldésével és 2000 Ft részvételi díj helyszíni megfizetésével
lehetséges.
A konferencián az adott terület kiemelt szakértői tartanak előadást, többek között arról,
hogy… Mikor lehet valaki magánfőző (bejelentés, korlátozás, adózás, értékesítés vagy
fogyasztás)? Mikor értékesíthet bérfőzetett terméket valaki? Hol lehet értékesíteni, milyen
jogi formában? Gyümölcsbor? Direkt-termők (Othello, Izabella…? Adózás-őstermelés? Bor
fröccs, must, cider, ADÓZÁS, díjfizetés (jövedéki, OBI, népegészségügyi) Ki, hol értékesíthet,
milyen jogi formában? Bérfeldolgozás, gyógybor, modern borászati technológiák, Rövid
Ellátási Lánc (REL) támogatások.
A szakmai konferencia részletes programja itt megtekinthető:
http://www.kisleptek.hu/bor_parlat_potnap/

KÖTELEZŐ JELENTÉS A FALUSI SZÁLLÁSADÓKNAK A NAV FELÉ
2015. január 1-jétől a falusi szállásadók is kötelesek az adóhatóság részére az 50/2013. (XI.
15.) NGM rendelet 2015. január 1-jétől hatályos 9/C. §-a szerint adatokat szolgáltatni, az e §ban meghatározott feltételek szerint a NAV-nak az általuk kibocsátott számlákról. Az
adatszolgáltatás nem csak akkor kötelező, ha az adóalany kizárólag számla kibocsátásával
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tesz eleget nyugta kibocsátási kötelezettségének, hanem akkor is, ha akár csak egy esetben
is számlát állít ki nyugta helyett.
Kivonat az ehhez kapcsolódó NAV honlapon elérhető tájékoztatóból:
„Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett
tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez
kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az
ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla
kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak. Az
adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni,
amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik.”
Bővebben itt lehet róla olvasni:
http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Tajekoztato_201403
04.html

FALUSI VENDÉGLÁTÓ KÉPZÉS
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége ismét akkreditált falusi vendéglátó képzést
indít április - május hónapokban.
A képzés célja: szakmai felkészítés falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói
tevékenység iránt érdeklődők, akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba,
vagy szeretnék ismereteiket elmélyíteni. Ők lehetnek kezdő falusi vendéglátók, ÚMVP
nyertes falusi szállásadók, vidéki szolgáltatók, tanyagazdaságot működtető magánszemélyek,
őstermelők, kis- és mikro vállalkozások vezetői, munkatársai.
A képzés tervezett helyszínei április - május hónaptól: Eger, Győr, Báránd, Budapest,
Zalaegerszeg.
A képzés minimum 20 fő részvétele esetén indul csak el.
A jelentkezési lap letölthető a FATOSZ internetes szakmai oldaláról
(http://www.fatosz.eu/falusi+vendeglato+kepzes+tajekoztato.html), amelyet e-mailen
kérünk kitöltve visszaküldeni március 31-ig, az agroturizmus@t-online.hu e-mail címre.

POZITÍV TAPASZTALATOK KECSKEMÉTEN
Pozitívak az agrár-vidékfejlesztési államtitkárság kecskeméti működési tapasztalatai az
elmúlt csaknem két hónapban - mondta Kis Miklós Zsolt államtitkár.
Közölte: a munkavégzés, a Vidékfejlesztési Program véglegesítése, az EU Bizottsággal és a
társtárcákkal, a hivatalokkal, a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések ugyanolyan
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ütemben, fennakadás nélkül zajlanak, mint a költözés előtt Budapesten. Az államtitkárság
február eleji létszáma meghaladta a nyolcvanat, és folyamatos az új munkatársak felvétele.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesertfelelos-allamtitkar/hirek/pozitiv-tapasztalatok-kecskemeten

TÖBB MINT 4000 MILLIÁRD FORINTOS UNIÓS FORRÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE A
KÖZVETLEN GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE
Az Európai Bizottság elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felügyelete alá
tartozó mindhárom operatív programot, ezzel megnyílt az út minden idők legnagyobb
gazdaságélénkítő és fejlesztési programjának végrehajtására.
A mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás
bővítése, és ennek révén a teljes foglalkoztatottság elérése, az újraiparosítás támogatása az
uniós források célzott, átgondolt felhasználásával valósulhat meg – mondta Rákossy Balázs
európai uniós források felhasználásért felelős államtitkár. Az első pályázati kiírások
várhatóan tavasszal jelenhetnek meg.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/uniosforrasok-felhasznalasaert-felelos-allamtitkarsag/hy/tobb-mint-4000-milliard-forintos-uniosforras-all-rendelkezesre-a-kozvetlen-gazdasagfejlesztesre

KÖZEL 6700 MILLIÁRD FORINTNYI UNIÓS TÁMOGATÁS LEHÍVÁSA ELŐTT NYÍLT
MEG AZ ÚT
Közel 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út azzal, hogy az
Európai Bizottság a benyújtott 10 közül már 6 operatív programhoz megadta jóváhagyását a
2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan - mondta Dr. Vitályos Eszter, a
Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/europai-uniosfejlesztesekert-felelos-allamtitkar/hirek/6200-milliard-forintnyi-unios-tamogatas-lehivasaelott-nyilt-meg-az-ut
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A KORMÁNY CÉLJA A VIDÉK MEGTARTÓKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
A kormányzat célja, hogy a mezőgazdaság, az agrárium számára a következő években
rendelkezésre álló forrásokból növelje a vidék megtartóképességét - jelentette ki Lázár János
Hódmezővásárhelyen, egy gazdasági fórumon.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-celja-avidek-megtartokepessegenek-novelese

VÖLGY VIDÉKI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK
VILÁGHÍRŰ ZENÉSZEK KONCERTJE A TEREMTŐKERTBEN TORDASON
2015.03.07-ÉN: https://www.facebook.com/events/822325621148334
ZARÁNDOK-ÉVEK ZARÁNDOK-KÉPEK 2015.03.07-ÉN A HANGISTÁLLÓBAN:
https://www.facebook.com/events/1598665480347667/

TABAJDI KOSÁR 2015.03.07-ÉN:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1613808305501147&set=a.137621208
9260771.1073741830.100006159781080&type=1&theater

TÁNCHÁZ A TEREMTŐKERTBEN TORDASON 2015.03.14-ÉN:
https://www.facebook.com/events/357608107779293/

A Völgy Vidék Közösség Munkaszervezete
Völgy Vidék LEADER Iroda
2473 Vál, Vajda János u. 36., II. em.
Telefon/Fax: 22/243-124
E-mail: volgyvidek@volgyvidek.hu
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