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Tisztelt Partnerünk!

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat januári hírlevelét olvassa. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél
végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold

Együttműködési megállapodást kötött a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya
Megyei Szervezete
2018. január 19-én, a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében egy agrárfórummal egybekötve, ünnepélyes keretek között írt alá
egymással együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei
Szervezete.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott, az esemény házigazdájaként köszöntötte a meghívott vendégeket, résztvevőket. Ezt követően
rövid tájékoztatást adott arról, hogy 2017. január 1-e óta az agrár- és vidékfejlesztési feladatokkal bővült a Kormányhivatal tevékenységi
köre
a
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
(MVH)
megszűnését
követően.
Rittlinger József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének elnöke beszámolt a közelmúltban lezajlott Kamarai
választásról, gratulált a sikeresen megválasztott tagok számára, sok sikert kívánt munkájukhoz. Kiemelte, hogy taglétszámuk a korábbi
ötezerről tizenegyezerre emelkedett. Sikeresen működtetik a falugazdász hálózatot, folyamatosan bővítik szolgáltatásaikat.
Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy 2018-ban 2,2 milliárd Ft támogatást biztosít piacfejlesztésre, egyéb projektek
támogatására Baranya Megye Önkormányzata.
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztéséért felelős államtitkára a Vidékfejlesztési Program eddigi eredményeit,
jelenlegi aktualitásait mutatta be a résztvevőknek. A 2014-2020 közötti uniós ciklusban közel 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a
program keretében, melynek megalkotásakor a legfontosabb célkitűzés a vidéki munkahelyteremtés, munkahelyek megőrzése és
fejlesztése volt, elsősorban az olyan munkaigényes ágazatok, mint a kertészet, az állattenyésztés, az élelmiszeripar támogatásával.
Szintén fontos szempont volt a mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése (80-20% a beruházások
esetén a javukra a nagy vállalkozásokkal szemben), a versenyképesség javítása, a termelési és jövedelembiztonság elérése, a
környezetkímélő gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Magyarország Kormányának döntése értelmében a források több, mint 50%a lett elkülönítve a beruházásokra, ami az Európai Uniós átlag felett van. Összesen 71 pályázat jelent meg, 1367 milliárd forintos
keretösszeggel, mely a teljes keret 105%-a. Eddig 39 pályázat került lezárásra, 1013 milliárd forintos keretösszeggel (a keret 78%-a), és
30 nyitott pályázat van még, 315 milliárd forintos keretösszeggel (a keret 24%-a). A kötelezettségvállalás nagysága eddig 1127 milliárd
forint, azaz a keret 87%-a. A kifizetés nagysága 208 milliárd forint, mely a keret 16%-a. Eddig mintegy 213 ezer pályázat érkezett be,
melyek közül 169 ezer a támogatott kérelem, ami azt jelenti, hogy a jogosult kérelmek 82%-a részesült támogatásban. 2018. első
negyedévében döntések fognak születni a Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatása; a Mezőgazdasági
vízgazdálkodás fejlesztése; a Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése; az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások; a Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése; a Termelői csoportok és
szervezetek létrehozása, az Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
felhívásokkal kapcsolatosan. Az érintett kérelmek száma mintegy 5 000 darab, és a megyei kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztályainak munkatársai mellett országos szinten 300 projektértékelő szakember is részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos
feladatok ellátásában Kis Miklós Zsolt a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei
Szervezete között megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy a közös munka már korábban
megkezdődött annak érdekében, hogy az eddigieknél hatékonyabban és gyorsabban lehessen intézni a mezőgazdasági vállalkozások
ügyeit. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelős képviselte a rendezvényen.

Beszámoló a Nemzeti Termék Körút pécsi rendezvényéről
Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter Úr a Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszer ismertségének növelése érdekében egy
éven át tartó promóciós- és marketing körút szervezését kezdeményezte, melynek következő állomása január 26-án, Pécsett volt, a
Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottságának székházában.
A rendezvénye célja az volt – a Földművelésügyi Minisztérium és a Természetes Ízeket Előállítók Közössége közt létrejött
együttműködési megállapodásnak megfelelően –, hogy segítse a Nemzeti Parki Termék Védjegyet használók hatékonyabb piacra jutását,
valamint növelje a védjegyrendszer ismertségét.
A regisztrációt és Halász Ferenc kommunikációs vezető bevezetőjét követően V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár köszöntötte a megjelenteket. A környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
államtitkár hangsúlyozta: a mai nap a becsületes termelők, a becsülendő termékek és a környezetvédelem ünnepe, ami felhívja a
figyelmet ember és természet harmóniájának fontosságára, a kizsákmányolás helyett a közös gyarapodás mentén haladva. Hiszen a hazai
nemzeti parkok kincseiből készült minőségi termékek formájában egyszerre valósul meg a magyar vásárlók és a helyi termelők védelme,
illetve a hazai ökoturizmus, s ezáltal a vidéki önfoglalkoztatás fejlesztése is.
Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár előadásából a nemzeti parki védjegyrendszert ismerhették meg a
jelenlévők. Hangsúlyozta: hazánk kiemelt helyzetben van, hiszen Magyarországon európai viszonylatban is nagy a természetes
állapotban megmaradt területek nagysága.
Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke a megyei értéktár jelentőségéről és a várható fejlesztésekről, míg Závodszky Szabolcs,
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának vezetője a térségben fontos védjegyes terméknek számító medvehagymáról, valamint a
mohácsi busóálarcról beszélt.
Lukács Lóránt védjegyes termelő a védjegyhasználók lehetőségeiről és feladatairól szólt, míg Völgyi Tamás, a Szinergia Egyesület
titkára a helyi termékek turizmusban betöltött szerepét hangsúlyozta.
A Nemzeti Parki Termék Körúton a turisztikai szolgáltatók ismerkedhetnek meg a védjegyrendszerrel. A kezdeményezés 2017
áprilisában indult, azzal a céllal, hogy nagyobb figyelem irányuljon a nemzeti parkok természeti értékeire, valamint az azokból előállított
termékek jelentőségére.
Nemzeti Parki Termék védjeggyel kizárólag a védett természeti területeken, vagy Natura 2000-es területeken megtermelt termékek
láthatóak el; például mézek, lekvárok, szörpök, sajtok, melyek egytől egyig hagyományos technológiával, ízfokozók és mesterséges
anyagok hozzáadása nélkül készülnek. A védjegyrendszer sikerességét bizonyítja, hogy ma már több mint 200 gazdálkodó közel 950
terméke viselheti méltón a Nemzeti Parki Termék védjegyet.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelős képviselte a rendezvényen.

„Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló”
Bükkösdön tett látogatást január hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi felelőse, akinek Armbruszt János mutatta
be egyéni vállalkozása működését, és beszélt az elmúlt években megvalósított projektekről.
Armbruszt János egész életét meghatározza a sport és a lovak szeretete. Testnevelő tanári diplomával rendelkezik, az egyetemi évek
alatt megszerezte a labdarúgó és lovas edzői, illetve a lovas túravezetői képesítést. A tanári diploma megszerzése után 9 évig a pénzügyi
szférában dolgozott egy alkusz cégnél. A 2000-es években a NB3-as bajnokságban sikert sikerre halmozó Szentlőrinci Sportegyesület
meghatározó labdarúgója volt. A futsalban is kipróbálta magát, válogatottként több nemzetközi tornán részt vett, legjobb eredménye egy
világbajnoki 4. helyezés volt.
11 éves korában került kapcsolatba a lovakkal. Édesapja ekkor vitte el az otthonukhoz közel lévő lovardába, ahol megtanították számára
a lovaglás alapjait. 16 évesen kapta meg az első lovát, majd pár év elteltével megismerkedett a távlovaglás rejtelmeivel. Az
elkövetkezendő évek során igazolt versenyzőként távlovas versenyeken vett részt. 2009-ben mondott búcsút ennek a sportágnak. Ez az
időszak nagyon fontos része volt az életének, hiszen a saját lovaival versenyezett és ez idő alatt rengeteget tudott foglalkozni velük. Azt
mindig is tudta, hogy a lovak világa áll hozzá legközelebb és az ideje nagy részét velük szeretné tölteni. 9 évig dolgozott a pénzügyi
szférában egy alkusz cégnél. Az évek során egyre több alkalommal érezte, hogy nem érzi jól magát ebben a szerepkörben, és nem
szeretne ezzel a tevékenységgel foglalkozni.
2010-ben egy lovas panzióban dolgozott üzletvezetőként. Ebben az évben találkozott először Pataky Katával, aki okleveles Monty
Roberts Instruktorként tartott tanfolyamokat. Monty Roberts könyveit olvasva munkásságát már korábbról ismerte és szerette volna
megtanulni az általa kifejlesztett képzési módszert a lovak nyelvén alapuló kommunikációt az EQUUS-t. 2010 őszén egy tanfolyamon
ismerte meg Monty Roberts módszerének alapjait és fogalmazódott meg benne, hogy ez az a tevékenység, amivel foglalkozni szeretne.
2011 nyarán elvégezte a 2 hetes Intro képzést, majd sikeres vizsgát tett, mely azt jelentette, hogy jelentkezhetett a haladó tanfolyamra,
melyet jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban, Kaliforniában Solvang városában tartanak a FLAG IS UP FARM-on. Pár hónap
elteltével sikeres vizsgát tett, majd meghívást kapott a Monty Roberts Oktatási Központba a 3 hónapos Instruktori képzésre 2012
augusztusában. 2012 november 12.-én kapta meg a diplomáját, mellyel azóta okleveles Monty Roberts Instruktorként folytathatja a
munkáját.
Monty Roberts módszere az erőszakmentességen alapul. Célja az ember és ló közötti bizalom kiépítése. Instruktorként e módszert
képviselve dolgozik a hozzá érkező fiatal csikókkal, illetve a problémás lovakkal. Minden képzést megelőzően a tulajdonossal egyezteti
a probléma kialakulásának okait, valamint a kitűzött célt. Ehhez igazítva történik a képzés szakmai összeállítása. Munkája során
elsődleges szempont a biztonság és a hatékonyság. Instruktor társaihoz hasonlóan a ló képzése alatt biztosítja a legmegfelelőbb
környezetet. Központja Baranya megyében, Bükkösdön a Főnix Lovasudvarban található. Félrideg tartásban 9 lónak tud helyet
biztosítani ebben a háborítatlan gyönyörű környezetben. 2 körkarám és egy lovas négyszög található a lovasudvarban és áll a vendégek
rendelkezésére. A vendégek kényelmét biztosítja az istállóban egy öltöző zuhanyzóval, amihez tartozik egy mosdó is illetve a lovas
felszereléseknek zárható nyerges. Nyaranta 2 alkalommal (június, augusztus) 6 napos, 12 fős lovas táborokat szokott szervezni diákok
számára, kihasználva azt, hogy ehhez adott a teljes infrastruktúra.
2017 óta tagja a TRÉNING-TÉR csapatának. Egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a vállalati versenyelőny fenntartásához szükséges
egy ún. tanuló szervezeti kultúra kialakítása: ennek pedig egyik kiindulópontja a vezetők képzése (csoportosan, egyénileg). Számos
kutatás támasztja alá, hogy az igazán hiteles és eredményes vezetők értenek és beszélnek az emberek nyelvén, kommunikációjukkal,
önazonos viselkedésükkel képesek a munkatársaikat inspirálni és belső motivációjukra építeni. Az emberek képesek arra, hogy mást
mondjanak, mint amit gondolnak, vagy amit a testbeszédük mutat, például azért, mert nem akarnak minket megbántani. A lovak ilyet
nem tudnak. A tréning során a lovak által olyan direkt, őszinte visszajelzést kapnak a résztvevők a szavaik, testbeszédük, tetteik
összhangjáról, a hitelességükről, amelyet emberektől csak nagyon erős bizalmi kapcsolatban várhatnak. A tréning során alapfokú
nyelvvizsgát tesznek a lovak által beszélt EQUUS-ból és alkalmazzák azt a gyakorlatban. A gyakorlati alkalmazás segít megtapasztalni
az erőszakmentes, bizalmon alapuló kommunikáció erejét.
A képzések mellett főtevékenysége a szálláshely szolgáltatás. 2013 óta működteti a Panoráma Vendégházat, mely Bükkösdön a
dombtetőn található közvetlenül az erdő szomszédságában, ahonnan gyönyörű panoráma tárul a vendégek elé. A 8 férőhelyes vendégház
pótágyazható 12 főre. Két különálló lakrész található a házban, mindegyikhez saját fürdőszoba tartozik. A nappaliban egy kényelemes
kanapé, étkező és egy teljesen felszerelt konyha található. A vendégek a teraszon pihenve gyönyörködhetnek a csodálatos panorámában.
A ház mellett egy pihenő is kialakításra került, ahol bográcsozásra és szalonnasütésre is van lehetőség. A Panoráma Vendégház
bababarát, az udvaron homokozó és hinta is kialakításra került. A projekt megvalósításában, az elszámolások összeállításában nagy
segítséget jelentett barátja, Völgyi Tamás, aki a Szinergia LEADER Egyesület titkára. Barátságuk és munkakapcsolatuk a mai napig tart,
ennek jegyében 2017-ben beadtak egy pályázatot a Vidékfejlesztési Program keretében, melynek célja egy kültéri konyha, egy fedett
körkarám és négyévszakos bemutatópálya kialakítása.
A birtokot, a lovasudvart és a szálláshelyet végigjárva örömteli volt látni, hogy a befektetett önerő és pályázaton elnyert támogatás
megfelelő felhasználásával egy tudatos, folyamatosan az innovációra törekvő, lovas- és természetbarát sportembernek sikerült az álmait
megvalósítania.

Elérhető az őstermelők adózásával kapcsolatos tájékoztató füzet

Szőlőmagüzemet adták Villányban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segíteni szeretné az őstermelőket az adófizetési
kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos tudnivalók megismerésében.

Példaértékű
és
egyedi
technológia
alkalmazásával
gyártanak
magas
antioxidáns-tartalmú, szőlőmagőrleményalapú táplálékkiegészítőket Villányban.
uniós támogatással megépült üzemet nemrég
avatták fel.

Tájékoztató anyagban foglalja össze a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy milyen
szabályok szerint kell adózniuk a mezőgazdasági őstermelőknek a 2017-es év után. A 6.
számú, ,,A mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai
2018" című információs füzet a linkre kattintva érhető el.
A gazdálkodókat érintő információk minél hatékonyabb átadása érdekében a NAK
kérésére az adóhivatal hozzájárult a 2017. évi tájékoztató füzet szélesebb körben történő
terjesztéséhez, amelyek – korlátozott számban – a megyei NAK Szolgáltató
Központokban érhetők el. A korábbi és az új tájékoztató anyag csak a fontosabb
előírásokat, normákat tartalmazza, ezért konkrét kérdés esetén továbbra is a NAV
ügyfélszolgálatainak munkatársaihoz lehet fordulni szakszerű válaszért.

Meghódították a pécsiek a Kilimandzsárót
Négy baranyai amatőr sportoló, köztük három pécsi és egy sellyei vágott neki Afrika
legmagasabb hegycsúcsának. Csütörtök hajnalban érték el az 5895 méter magasságot.
Hobbifutókból és triatlonistákból állt össze az a csapat, ami nekivágott a Kilimandzsáró
meghódításának. A felkészülést főleg Tímár András irányította, aki egyébként
ügyvédként dolgozik. Vele tartott a pécsi vállalkozó Magyari Csaba, Máthé Áron és a
sellyei Szőlősi Tamás is. A mászók hat nap mászás után végül a múlt héten értek a
csúcsra. A srácok nem versenysportolók és egyikük sem hivatásos mászó. A csapatot a
futás és a biciklizés szeretete kovácsolta össze. Na meg, hogy meg szeretnék mászni a
Kilimandzsárót. A felkészülés alatt a Mecseken maszkban futottak és bicikliztek is. Ezzel
imitálták a hegy oxigénhiányos környezetét. A pécsi csapat tagjait egy-egy sherpa
kísérte. A mászás ideje alatt pedig egy szakács is velük tartott, aki a napi háromszori
étkezést biztosította számukra.
Az expedíció alatt egyébként előre meghatározott távolságokat kellett megtenniük a
mászóknak, ahol meglévő táborokban aludtak. De volt olyan, hogy saját maguknak
kellett sátrat állítani.

Speciális,
az
eddig
ismerteknél
nagyságrendekkel nagyobb és kitűnő
felszívódású,
szőlőmagőrlemény-alapú
táplálék kiegészítőket gyártanak a Bock
Borászat Kft.-nél. Az ebből készült tabletta
és liszt ipari méretű előállításához szükséges
gyártási
technológia
kifejlesztése
szintén fontos célja volt a vállalkozásnak.
– Hiszünk abban, hogy a szőlőben
fantasztikus dolgok vannak, amiből mindent
meg nem fedeztünk fel – mondta Bock
József a szőlőmagüzem keddi, ünnepélyes
üzemavatóján. – A megvalósítást még tavaly
tavasszal kezdtük, és magát a szőlőmagot,
illetve az abból készült termékeket
folyamatosan ellenőrzik a kutatók. A
kísérletek már most azt bizonyítják, hogy ez
egy egyedülálló és kitűnő termék.
Az üzem látványa is önmagáért beszél: a
kutatás-fejlesztési projekt egy teljesen új
technológiát
használ,
így
a
szőlőmagőrlemény
felülete
és
pórusszerkezete
megváltoztatásának
hatására a szőlőmag polifenol-tartalma jól fel
tud szívódni a szervezetben. Ez azt jelenti,
hogy az itt készült tablettából elég csupán
egyet bevenni naponta, és a magas
antioxidáns-tartalom igen pozitív élettani
hatást biztosít.
– A termékek csak természetes anyagokat
tartalmaznak – tette hozzá a szakember. – Az
üzem egyelőre csak próbaüzemen működik,
és
párhuzamosan
folynak
a
táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kutatások
is, melyek eddig nagyon jó eredményeket
mutatnak.
A szőlőmagüzem végső kapacitását majd
júniusban éri el. A tervek szerint ekkora már
folyamatosan tud majd terméket produkálni.
Jelenleg kisebb mennyiségeket dolgoznak
fel, miközben párhuzamosan dolgoznak a
kutatók is.

Pályázati felhívás - Környezetvédelem vs. Környezetszennyezés Baranya megyében
című fotópályázat
A Baranya Megyei Önkormányzat amatőr-profi, fényképezőgépes-telefonos fotókat vár a
meghirdetett pályázatára.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a Szakmai kiadványok menüpontnál:
https://www.fenntarthatobaranya.hu/szakmai-kiadvanyok

Folyamatosan zajlik a speciális, magas
hatóanyag-kioldódást elősegítő, innovatív
felületkezelési eljárás kifejlesztése. Fontos
szegmens a technológiai paraméterek
összehangolása, az alapanyagok, a félkész és
késztermékek
minőségbiztosítási
ellenőrzése. Végül az itt kifejlesztett és
optimalizált technológiát építik be az
üzembe.
Közben hamarosan kezdődik a piackutatás a
későbbi értékesítési törekvésekhez. Első
körben a gyógyszertári beszállítókat keresik
meg.

Több mint 28 milliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség a külterületi utak
fejlesztését
Újabb támogatásnak örülhetnek a vidéki önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Program
keretében első körben több mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a
külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati utak karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez.
A Miniszterelnökség eredetileg erre a célra mintegy 18,4 milliárd forint vidékfejlesztési
forrást különített el, azonban a beérkezett igényekhez igazodva a tárca a keretösszeg
megemeléséről döntött. Ennek köszönhetően első körben összesen 628 kérelem részesült
pozitív elbírálásban, mintegy 28 milliárd forint értékben. Tekintettel arra, hogy a
Vidékfejlesztési Program keretében beadott kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik, a
támogatott projektek száma és a támogatás összege tovább növekszik majd.A külterületi
helyi közutak fejlesztése esetében a maximálisan elnyerhető támogatás összege 100 millió
forint volt. Az önkormányzati utak karbantartására beszerezhető erő- és munkagépek
esetében az egyénileg pályázók legfeljebb 10 millió forint, konzorciumi formában
pályázók 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból gazdálkodhatnak.A
Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a nyertes pályázók kérelmei az
ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, a támogatói okiratokat
az érintettek elektronikus úton kapják meg, folyamatosan.

Programajánló

2018. február 2 – 4.
Pécsi Csokoládé Karnevál
Pécs - Zsolnay Kulturális Negyed (Pécs, Felsővámház u. 52.)
2018. február 3.
VIII. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál
(Komló, Eszperantó tér 1.)
2018. február 3.
Tenkesalja Böllérfesztivál 2018
7800 Siklós, Széchenyi u. 72.
2018. február 8 - 13.
Mohácsi Busójárás 2018. Magyarország legrégebbi és legismertebb télűző farsangi
karneválja
Mohács , GPS: 45.99039840698242 | 18.688600540161133

Az ügyfél-tájékoztatási rendszer
működése
A Magyar Államkincstárnál az ügyféltájékoztatási rendszer (ÜTR) egy olyan
lekérdező rendszer, amely megmutatja az
ügyfelek
támogatási
és
kifizetési
igényléseit,
valamint
a
hozzájuk
kapcsolódó döntéseket és támogatási
összegeket.
A
használatához
ügyfélkapus
beazonosításra van szükség, de lehetőség
van arra is, hogy az ügyfél helyett
meghatalmazottja járjon el. A beazonosítást
követően elérhetővé válik az ügyfél összes,
Kincstárnál
indított
agrárés
vidékfejlesztési
támogatásokkal
kapcsolatos ügye. Számos szűrőfeltételt és
rendezési lehetőséget használva, bármilyen
ügy részleteit meg lehet tekinteni.
Mindezek mellett a vidékfejlesztési
támogatások esetén az ügyek állásán kívül a
projektszintű
összesített
adatok
is
feltüntetésre kerülnek.
A rendszerbe belépve elsőként a
bejelentkezett ügyfél adatait láthatjuk. A
különböző szűrőfeltételek megadásával az
Ügyek listájában felsorolt kérelmek között
kereshetünk vonalkód, intézkedési csoport,
jogcím és státusz alapján. A státusz
mezőben a támogatási kérelmek állapotát is
láthatjuk, amelyek a következőek lehetnek:
feldolgozás alatt, jóváhagyott, elutasított és
visszavont.
Továbblépve, ha az Ügyek listájában
rákattintunk az egyik kiválasztott sorra,
akkor egy új ablak nyílik meg, az Ügyhöz
tartozó kérelmek címmel. Ha még
részletesebben tudni szeretnénk valamely
támogatási vagy kifizetési kérelem adatait,
akkor az Ügyhöz tartozó kérelem
kiválasztott sorára rálépve a Kérelem adatai
jelennek meg, ahol az Általános adatok,
Pénzügyi teljesítés, Kérelem események és
Kifizetési adatok válnak láthatóvá. A
főoldalon az ügyek mellett található a
„Folyószámla adatok” fül, ahol több évre
visszamenőleg látható az összes megtörtént
kifizetési és a jelenlegi támogatási összegek
listája. Az itt látható adatok kizárólag
tájékoztató jellegűek, mivel az egyes
jogcímekhez
kapcsolódó
döntések
tartalmazzák a hivatalos információkat.

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT
Állandó Titkárság
H-1053 Budapest, Szép utca 2.
Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse
Központi telefonszám: +36 1/457-5582
Tel.: 0630/ 261-1537
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet

