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KÖRÖS—KÖRÜL 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT. HÍRLEVELE 

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 

MONITORING JELENTÉS 

 

Az EMVA keretében támoga-

tott kedvezményezetteket a 

támogatási döntés kézhezvé-

telét követő évtől a projekt 

megvalósulásától (az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtá-

sától) számított 5. év végéig 

adatszolgáltatási kötelezett-

ség terheli.  

 

A támogatási határozat 

jogerőre emelkedését 

követő évben az általános 

gazdálkodási bázisadatok-

ra, illetve a művelet meg-

valósításának végére a 

támogatással elérni kívánt 

eredmények adataira,   

a megvalósítás időszaká-

ban a művelet megvalósí-

tásának hatására annak 

egyes fázisaiban elért 

eredményeire, illetve azok 

változására vonatkozó 

éves adatokra,  

a művelet befejezését 

követő évben a támoga-

tásnak köszönhetően 

ténylegesen elért eredmé-

nyekre,  

a fenntartási és működte-

tési kötelezettség  ideje 

alatt a fenntartási, üze-

meltetési adatokra vonat-

kozik a kötelezettség.  

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK KELL ELEGET TENNIE 
MINDEN EMVA KEDVEZMÉNYEZETTNEK MÁRCIUS 12-IG!  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap keretében 2011. december 31-ig  
támogatásban részesített projektgazdák-
nak támogatott projektjeik vonatkozásá-
ban (ismét)  adatszolgáltatási                  
kötelezettségüknek kell eleget tenniük 
2012. február 12. és március 12. között. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támo-
gatási határozat meghozatalát követő  

évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát követő nappal 
kezdődő időszakra vonatkozóan. Vagyis ha a támogatási határo-
zat 2011. május 3-án kelt, a kedvezményezettnek először 2012-
ben kell adatot szolgáltatnia, a 2011. május 4-től kezdődő és 
tárgyév végéig tartó időszakra. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Az elektronikus 
űrlapkitöltő szolgáltatáshoz az ügyfélnek MVH regisztrációs 
számmal és ügyfélkapus hozzáféréssel is kell rendelkeznie. 
Mivel ügyfélkapus hozzáférése csak természetes személynek  
lehet, a szervezet ügyfelek meghatalmazott útján tudják az 
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.  
Az ügyfél által meghatalmazott személynek az ügyfélkapus hozzá-
férésen túl saját MVH regisztrációs számmal is kell rendelkeznie. 
(MVH regisztrációs szám a G0001-11-1 nyomtatványon igényel-
hető.) A meghatalmazás tényét az elektronikus felületen kell 
rögzíteni, majd az ügyfél (meghatalmazó) és a meghatalma-
zott aláírásával ellátott dokumentumot a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei kirendeltségére kell 
megküldeni, az adatszolgáltatás előtt legalább 20 nappal. A 
meghatalmazásokat tehát legkésőbb 2012. február 21-ig meg 
kell küldeni az MVH-nak!  

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltéte-
leket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és a vonat-
kozó MVH közlemény tartalmazza. 

Kérdés esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-
szolgálata a 06-1-374-3603 vagy a 06-1-374-3604-es telefon-
számokon kereshető.  
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Megváltozott a 

közhasznúsági 

fokozat elnyerésé-

nek  

feltételrendszere 

 VÁLTOZÁSOK ELŐTT A CIVIL SZEKTOR - Az új civil törvényről 
tartottak konferenciát Békéscsabán 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata együttműködésével „Fókuszban a Civil      
Törvény, Értsd és alkalmazd!” címmel tartottak konferenciát január végén  
Békéscsabán. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. törvény és a kapcsoló-
dó jogszabályok révén életbe lépő változásokról Szablics Bálint, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsola-
tok főosztályának vezetője adott átfogó tájékoztatást.  

Mindenekelőtt elmondta, az új törvény célja az egységes és egyértelmű 
jogi szabályozási környezet biztosítása a szférában érintettek számára. 
Előadásában kitért a civil szervezetek lehetséges formáira (egyesület, civil 
társaság, alapítvány), melyek definíciója a társadalmi szervezet megneve-
zés kivezetésével pontosabban került megfogalmazásra, csakúgy, mint több 
más, pl. az adomány, az adományozó szervezet, a vállalkozási tevékenység, a 
közcélú tevékenység vagy a közhasznú tevékenység fogalmak.   

Kiemelte, a civil szervezetek megalakulásának alapját továbbra is az 
önkéntesség és az alulról való szerveződés adja, e célokat azonban új 
szervezeti formák, pl. a nyilvántartásba vételhez nem, csak szerződéshez 
kötött civil társaság is szolgálja. A civil társaság legfőbb előnye, hogy a loká-
lis kezdeményezéseknek kevesebb adminisztratív feltételnek és előírásnak 
kell megfelelniük, bár ezért cserében nem részesülhetnek költségvetési 
támogatásból.  

A főosztályvezető elmondta, a több mint egy éves előkészítő folyamat, a társadalmi egyeztetés és a jogsza-
bály hatályba lépése óta a legtöbb kérdést a közhasznú fokozat elnyerése, illetve megtartása kapcsán fo-
galmazták meg a civilek. E kérdéskörrel kapcsolatosan előnyként említette meg, hogy a korábbi gyakorlat-
tal ellentétben mostantól egyértelműen elválasztható egymástól a szervezetek közhasznú jogállása és 
közhasznú tevékenysége, vagyis a közhasznú tevékenységek végzéséhez már nem feltétel a közhasznú 
jogállás.   
A megváltozott szabályokat sorra véve, hangsúlyozta a kiemelten közhasznú fokozat megszűnését, vala-
mint hogy közszolgáltatási szerződés mostantól csak közhasznú szervezettel köthető. E szerződést a ko-
rábban az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c) pontjában felsorolt 26-os kategória helyett egy rugalmasabb rend-
szerre lehet majd visszavezetni.   
A közhasznú fokozat elnyerése az új törvény szerint objektív kritériumok teljesítéséhez kötött. A 
jogszabály két külön feltételrendszert, az erőforrások és a társadalmi támogatottság kategóriákat különíti 
el, egyenként 3-3 mutatóval. E mutatók közül kategóriánként 1-1-nek megfelelve szerezhető meg a köz-
hasznú fokozat. Szablics Bálint kiemelte, a rendszer kidolgozásakor a kisebb szervezetekre is figyelemmel 
voltak, hisz a szektorban tevékenykedő szervezetek több mint fele kevesebb, mint 500 eFt éves árbevétel-
lel rendelkezik.  

  
Felhívta a figyelmet a tervek szerint 2012 második fél-
évében induló Civil Információs Portálra, mely közhi-
teles nyilvántartásként jelentősen csökkenti a civil szer-
vezetek adminisztrációs terheit, valamint más nyilván-
tartásokkal együttműködve segíti a civil szervezetek 
nyomon követését.  
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A  

Nemzeti   

Együttműködési 

Alap  

2012-ben   

3,39 milliárd forint 

pályázati forrást 

hirdet meg 

EGYÜTTMŰKÖDÉS  

Változások a civil szektorban folytatás…   

Részletesen ismertette a gazdálkodásra, illetve a számviteli kötelezettségekre vonatkozó új előírásokat is. 
2012-től a civil szervezetek vállalkozási tevékenységből származó bevételei az összes bevételük 60%-át nem 
haladhatják meg. Az önkéntes munka értékét is viszonyszámhoz köti a törvény, segítve ezzel többek között a 
pályázati önerő kiszámítását. A közhasznú szervezeteknek az idei évtől kettős könyvvitelt kell vezetni-
ük, valamint meghatározott esetekben (pl. 500 millió Ft éves árbevétel esetén) a civil szervezeteknek is. 
További újdonság, hogy a jövőben nem kizárólag a közhasznú szervezeteknek, hanem valamennyi civil 
szervezetnek kell közhasznúsági jelentést készítenie. E dokumentum összeállításának határideje a mér-
legbeszámolókkal együtt a tárgyévet követő május 31. napja. Szintén változás, hogy a beszámolókat az 
Országos Bírósági Hivatalnál minden év június 30-ig letétbe kell helyezniük a civil szervezeteknek. E 
kötelezettségüknek idén még postán, a Civil Információs Portál indulását követően viszont már elektroniku-
san tudnak eleget tenni. A főosztályvezető a számviteli szabályok kapcsán  
ugyanakkor hangsúlyozta, azok nem visszamenőleges hatályúak, tehát  
először a 2012. évi beszámoló elkészítésekor kell  alkalmazni őket.  

Spanyolországban járt  
tanulmányúton az akció-
csoport delegációja  
 
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
2011 őszén hirdetett pályázatot a LEADER Helyi Akciócso-
portok nemzetközi együttműködését előkészítő szakmai 
látogatások támogatására.   

 A nyolc másik LEADER Közösséggel együttműködésben 
pályázó Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 
spanyolországi helyi termékvédjegy és helyi termék 
hálózatok megismerésére és lehetőség szerint későb-
bi adaptálására vonatkozó projektje is pozitív elbírá-
lásban részesült, így 3 fős delegációval képviseltethette 
magát a 2012. január 16 – 20. közötti tanulmányúton.   

A szakmai programot az MNVH összesen 841 646 forint-
tal támogatta.  

A tanulmányútról készült emlékeztető és fotódokumentá-
ció az Akciócsoport weboldalán megtekinthető. 

Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a beszámolók letétbe helyezése 
alapfeltétele a Nemzeti Civil Alapprogram helyébe lépő Nemzeti        
Együttműködési Alap kollégiumai által kiírt pályázatokon való részvé-
telnek, így tanácsos mihamarabb megtenni a szükséges lépéseket.                  
A Nemzeti Együttműködési Alap keretében 2012-ben 3,39 milliárd 
forint áll rendelkezésre. A tervek szerint 2012 márciusától megpályázható 
forrásokat az új, nem területi, hanem szakmai alapon szerveződő kollégi-
umi testületek ítélik oda, melyeknek 3-3 civil delegált is tagja lesz.   
A delegáltakat a következő hetekben sorra kerülő elektori gyűléseken vá-
lasztják majd meg a szféra képviselői. A korábbiaktól eltérően a kollégiumok 
civil delegáltjainak érdekeltségébe tartozó szervezetek, vagyis azon szerve-
zetek, melyekben a delegáltak vezető tisztséget töltenek be,                              
a z  A l a p  p á l y á z a t a i n  n e m  i n d u l h a t n a k .  
  
Szablics Bálint szót ejtett arról, a változások hatékony kezelését és a civil 
szervezetek működésének eredményességét egy, a civil.kormany.hu oldalon 
indítandó GYIK rovat és a pályázati úton kiválasztott Civil Információs 
Centrumok is segítik majd.  

Kihirdették az 
EMVA Turisztikai  
tevékenységek  
ösztöntése ponthatárokat 
 
A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozással 
megvalósuló intézkedéseinek Irányító Hatósága 
4/2012. (II.2.) számú közleményében a 44/2011. 
(V.26.) VM rendelet alapján turisztikai tevé-
kenységek ösztönzésére benyújtott támogatási 
kérelmek esetében a támogatás igénybevétel-
ének feltételeként érvényes minimum pontha-
tárt szálláshelyek fejlesztése és szálláshelyekhez 
nem kapcsolódó fejlesztések esetén egyaránt 
118 pontban határozta meg.  
 
A nyerteseknek gratulálunk! 
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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 

ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfő:        8.00—16.00 

Kedd:        8.00—16.00 

Szerda:        8.00—16.00 

Csütörtök:        8.00—18.00 

     (16 órától előzetes 

      Időpont egyeztetés alapján) 

Péntek:         8.00—16.00 

LEGFRISSEBB 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

 
MONITORING JELENTÉS—TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 

 
A EMVA keretében támogatott projektgazdák adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Körösök Völ-
gye Akciócsoport munkaszervezete konzultációval egybekötött tájékoztató fórummal kívánja segíteni. 
 

A fórum időpontja: 2012. február 16. (csütörtök), du. 15 óra 
A fórum helyszíne: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 
 
Témák:  

Az adatszolgáltatás jogszabályi háttere, útmutatók – milyen előírások vonatkoznak az egyes kedvezményezettekre;  

Az adatszolgáltatás teljesítése – technikai megközelítés – hogyan kell teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget, 

hogyan érhető el, hogyan működik az elektronikus felület;  

Kinek kell benyújtania a monitoring jelentést – technikai megközelítés – hogyan lehet ügyfélkapus hozzáférést, MVH 

regisztrációs számot igényelni, és hogy lehet meghatalmazást rögzíteni;  

Az adatszolgáltatás teljesítése – tartalmi megközelítés – milyen típusú adatokat kell benyújtani, mi a bázis év és mi a 

tárgyév;  

Konzultáció. 

 
KIFIZETÉSI KÉRELMEK BEADÁSÁHOZ FONTOS!!! TUDNIVALÓK  

 
Az EMVA keretében támogatott legtöbb projekt esetében kifizetési kérelem benyújtás a 2012-es évben február 
01.– május 31. között, valamint augusztus 1.–december 31.között lehetséges. A kifizetési kérelmeket az erre a 
célra rendszeresített, legfrissebb formanyomtatványokon kötelező beadni, melyeket a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal közlemény formájában tesz közzé a www.mvh.gov.hu weboldalon. 

 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 7/2012. (I.20) MVH közlemény 
tartalmazza.  

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztéséhez nyúj-
tandó támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 6/2012. (I.20.) MVH 
közleményt tartalmazza.  

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a falumegújítás– és fejlesztéshez nyújtandó támogatások-
hoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 8/2012. (I.20.) MVH közlemény tartalmaz-
za.  

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a vidéki örökség megőrzése nyújtandó támogatásokhoz 
kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 9/2012. (I.20.) MVH közlemény tartalmazza.  

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 
19/2012. (I.20.) MVH közlemény tartalmazza.  


