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Az Egyesület bemutatása 

 
1. Az Egyesület alapítási és működési adatai 
 
1.1. Az Egyesület cégneve: 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
 
Rövidített cégnév: 
Cserhátalja Egyesület 
 
1.2. Az Egyesület székhelye: 3053 Kozárd, Fő út 12. 
 
1.3. A cégbejegyzés adatai: 
Alapító okirat kelte: 2012. március 21. 
Bejegyzés kelte: 2012. április 12. 
Bejegyzés lajstromszáma: Pk.60.009/2012. 
Nyilvántartási szám: 12-02-0001842 (Balassagyarmati Törvényszék) 
 
1.4. Adószám: 18284988-1-12 
 
1.5. Statisztikai jelzőszáma: 18284988-8413-529-12 
 
1.6. Bankszámla számok: 
Folyószámla szám: 14100639-20264049-01000006 
Számlavezető pénzintézet: Sberbank Magyarország Zrt.  
 
Folyószámla szám: 11741024-24145930-00000000 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 
 
1.7. Az Egyesület képviselete, cégjegyzése: 
1.7.1. Dr. Hajas Pál elnök az Egyesületet önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cégjegyzés 
akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan írja alá a 
nevét hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően. 
1.7.2. Az Egyesület bankszámlájáiról történő rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges. 
 
1.8. Az Egyesület tagjai és törzstőkéje: 
1.8.1. Az Egyesület tagjai: A tagok listája az Egyesület nyilvántartásaiban folyamatosan 
frissülnek. A nyilvántartott tagok száma 2019. december 31-én 59 tag, a közszférát 25, a civil 
szférát 14 és a vállalkozói szférát 20 tag képviselte. Az Egyesület tagságának összetételében 
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nem következett be 2019-ben változás, 1 egyéni vállalkozó belépési, továbbá 1 vállalkozás, a 
cég megszűnése miatt kilépési szándékát jelezte a szervezetnek.  
1.8.2. Az Egyesület törzstőkéje: Az Egyesület törzstőkével nem rendelkezik. 
 
 

Beszámoló a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
2019. évi működéséről 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének feladatait, felelősségi körét a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) által biztosított szakmai vállalásokat 
tartalmazó Együttműködési Megállapodás tartalmazza, amely alapján a munkaszervezet 
feladatai: 

 a HFS támogató intézményrendszer által meghatározott formai és tartalmi elvárások 
szerinti megvalósítása, szükség esetén módosítási javaslat előkészítése, a helyi 
szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével kialakított, a helyi környezet 
versenyképességeire, a hálózatépítésre, a helyi együttműködésre alapozott HFS 
menedzselése:  
A „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” Helyi Fejlesztési Stratégia 
megvalósítása a beszámoló évében az előírásoknak megfelelően zajlott, átdolgozására, 
módosítására nem került sor.  

 a HFS megvalósítása és a HACS egyéb feladatainak ellátása érdekében szakmailag 
felkészült munkaszervezet létrehozása, működtetése és az ehhez kapcsolódó 
infrastrukturális feltételek biztosítása 2020. december 31-ig: 
A HACS munkaszervezetének 2019. április 15-ig 3 főállású és 1 fő részmunkaidős 
munkavállalója volt, projektmenedzser beosztásban dolgozó kollégánk munkaviszonya 
2019. április 15. napjával megszűnt. Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása folyamatos 
volt az elmúlt évben, pályázóink érdeklődésének középpontjában a LEADER felhívások 
álltak. A támogatási kérelmek összeállítása és a hiánypótlások megfelelő teljesítése 
érdekében a munkaszervezethez 249 regisztrált telefonos és személyes megkeresés 
érkezett. Jelentős igény mutatkozott az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, 
mezőgazdasági vállalkozások részéről más VP projektek és egyéb pályázati kiírásokhoz 
kapcsolódó tudnivalók, információk iránt is, amelyben a munkaszervezet munkatársai 
igyekeztek teljes körű tájékoztatást adni.  

 a HFS végrehajtása érdekében közreműködés a helyi szereplők felkészítésében, 
tájékoztatási és információs tevékenység végzése (fórum, hírlevél, rendszeresen aktualizált 
weboldal):  
A HFS-ben rögzített kommunikációs terv megvalósítása érdekében 4 tájékoztató fórumot 
tartottunk, honlapunkon (www.cserhatalja.eu) 117, Facebook oldalunkon 
(@cserhataljaHACS) 242 új hírt jelentettünk meg, valamint 7 hírlevelet küldtünk ki 
adatbázisunk 160-168 e-mail címére. Az érdeklődők számára elektronikus felületeinkre 
feltöltöttük a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó információkat, jogszabályi 
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változásokat, IH közleményeket, MÁK tájékoztatókat, olvasóink folyamatosan 
értesülhettek az egyéb közösségi és vállalkozásfejlesztési pályázati lehetőségekről, 
közösségi oldalunkon rendszeresen népszerűsítettük a térség kulturális és turisztikai 
eseményeit, rendezvényeit. 

 Helyi Bíráló Bizottság létrehozása és működtetése: 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának (HBB) tagjait a 
Közgyűlés 2017. május 26-án választotta meg. Összehívására feladat hiányában nem 
került sor a tárgyévben.  

 a helyi támogatási kérelmek befogadásához és tartalmi értékeléséhez kapcsolódó 
tevékenységek ellátása, valamint a HBB döntési javaslata alapján támogató, vagy 
elutasító döntési javaslat elkészítése és a támogatást igénylő tájékoztatása:  
Az Egyesület 8 LEADER helyi felhívása 2017. október 30-án, november 29-én és 
november 30-án jelent meg, a támogatási kérelmek benyújtására ezen időpontoktól 
folyamatosan volt lehetőség. 2019. január 10-én, beérkezett támogatási kérelem hiányában 
lezárásra került az „Előkészítő és megalapozó tanulmányok” VP6-19.2.1.-18-2-17 
kódszámú helyi felhívás. A már megnyitott, de lezáratlan kérelmek száma miatt a 
munkaszervezet több alkalommal vezetett be új értékelési szakasznapokat és benyújtási 
határidőket, a jogszabályi változások aktualizálása mellett a felhívásokban több ponton 
könnyítésre kerültek a műszaki és szakmai elvárások és a csatolandó dokumentumok köre 
a támogatási kérelmek mielőbbi, és megfelelő minőségű benyújtása érdekében. 2019. 
harmadik negyedévében mind a 7, még nyitva álló helyi felhívás lezárult, a vállalkozások 
indítását, a turisztikai tevékenységek ösztönzését, a kisléptékű iparterületek kialakítását és 
a rendezvények megvalósítását célzó támogatási kérelmeket 2019. július 31-ig, a 
közösségi célú fejlesztéseket és a biztonságtechnikai beruházásokat tartalmazó kérelmeket 
2019. szeptember 30-ig lehetett benyújtani. A munkaszervezet az IIER adatok alapján 
folyamatosan nyomon követte a felhívásokra beérkező támogatási kérelmek számát és a 
felhívásonként rendelkezésre álló források igénylésének alakulását. A kiadott 
segédleteknek megfelelően zajlott a már beérkezett támogatási kérelmek ügyintézése, így 
a hiánypótlások kiküldése, az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása és a tartalmi 
értékelés. A HACS felhívásaira összesen 46 támogatási kérelem érkezett be, ebből a 2019. 
december 31-ig visszavont kérelmek száma 5 db volt. A visszavont és elutasítás alatt álló 
kérelmeket nem számítva a teljes forrás 101 %-ára érkezett be támogatási igény. A 
legnépszerűbb felhívások a „Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján”, a „Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése” és a „Biztonságtechnikai beruházások támogatása” voltak.  

 szakmai együttműködés a területen lévő, területfejlesztési tevékenységet végző 
szervezetekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelősével kapcsolatot 
tart, szakmailag együttműködik:  
Az Egyesület munkatársai az előző évekhez hasonlóan, 2019-ban is igyekeztek a 
LEADER képviseletet biztosítani a szakmai egyeztetéseken, képzéseken, rendezvényeken. 
A LEADER felhívásokhoz kapcsolódóan a beszámoló évében is részt vettünk a kötelező 
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IH ÉS MÁK képzéseken, szakmai felkészítő rendezvényeken, régiós értekezleteken, 
valamint a helyi akciócsoportok szakmai egyeztetésén.  

 
Nemzetközi Együttműködések, LEADER képviselet külföldön: 
A HESTIA Nemzetközi LEADER Együttműködési projekt támogatási kérelme 2018. 
decemberében került benyújtásra a VP6-19.3.1-17 kódszámú „A LEADER - Helyi 
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” felhívás 
alapján. A lengyel (LAG Zalew Zegrzynski, LAG Aktywni Razem) és finn (LAG Outokaira) 
együttműködő partnerekkel tervezett projekt célja a HACS térségek turisztikai és gazdasági 
potenciáljának növelése, a gasztro- és ökoturizmus, valamint a helyi termék előállítás 
ösztönzése. A beszámoló évében a támogatási kérelem hiánypótlására került sor.  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke kezdeményezésére szervezett, 
Nógrád és Besztercebánya megye LEADER szervezeteinek találkozójára 2019. március 28-án 
került sor Salgótarjánban. A rendezvényen a résztvevők együttműködést elősegítő 
javaslatokat fogalmaztak meg, egyeztették az INTERREG SK-HU pályázati felhívások 
lehetőségeit. 
 
A LEADER jelenlegi és a tervezett jövőjéről szóló lehetőségeket, együttműködési platformok 
létrehozását, hálózatépítési lehetőségek biztosítását célozták azok a konferenciák és 
találkozók, amelyeken az Egyesület elnöke a magyarországi LEADER HACS-ok és a 
LEADER Egyesületek Szövetsége képviseletében vett részt (Európai Vidéki Hálózatok 
Közgyűlés LEADER/CLLD Állandó Munkacsoportjának 6. Ülése (Brüsszel-2019.01.31.), 
EU-Moldova LEADER Konferencia (Chisinau-2019.04.02.-04.05.) Európai Vidéki 
Hálózatok Közgyűlésének 6. Ülése (Brüsszel - 2019.12.16.). 
 
Egyesületi feladatok:  
Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak személyében nem történt változás a 
beszámoló évében. 2019. május 30-án került sor az Egyesület 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint a 2019. évre vonatkozó 
költségvetésnek a megvitatására és elfogadására. 

 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  

2019. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása 
 
Az Egyesület bevételei 2019-ban a MÁK által jóváhagyott támogatásokból, tagdíjakból, 
SZJA 1%-os támogatásból, a munkavállalók magáncélú telefon befizetéseiből, külföldi 
kiküldetés költségtérítéseiből, egyéb-, és pénzügyi műveletek bevételeiből tevődtek össze. A 
támogató okiratban rögzített mérföldköveknek megfelelően a kifizetési kérelmek és 
negyedéves beszámolók határidőben benyújtásra kerültek, a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya 2019-ben nem folytatott le helyszíni 
ellenőrzést az Egyesületnél. A kifizetési kérelmekben lehívott működődési támogatás 100%-
ban jóváhagyásra került. 
 
Bevételek: 14.368.106 Ft 

 HACS működési és animációs célú támogatás: 13.736.971 Ft 

 ebből tárgyévben folyósított: 7.508.105 Ft 

 HACS működési és animációs célú támogatás 2018. évi különbözet: 790 Ft 

 SZJA 1%: 5.400 Ft 

 Tagdíjak: 286.000 Ft 

 Európai Bizottság – külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó költségtérítése: 194.645 Ft 

 Magáncélú telefon befizetés: 143.181 Ft 

 Egyéb bevétel (kerekítés): 642 Ft 

 Pénzügyi műveletek bevételei: 477 Ft 
 
Kiadások: 13.757.703 Ft 
Személyi jellegű kiadások: 11.348.269 Ft 

 Bérköltség: 9.761.329 Ft 

 ebből működési és animációs tevékenységek ellátása – munkaszervezeti feladatok: 
9.702.000 Ft 

 ebből Európai Bizottság – külföldi kiküldetések napidíja: 59.329 Ft 

 Bérjárulékok: 1.586.940 Ft 

 ebből működési és animációs tevékenységek ellátása – munkaszervezeti feladatok: 
1.586.940 Ft 

 
Dologi kiadások: 2.409.434 Ft 

 ebből működéshez kapcsolódó dologi kiadások: 1.879.760 Ft 

 Irodaszerek, irodai felszerelés (toner, dobkazetta, fénymásoló papír, egyéb 
irodaszerek): 134.028 Ft 

 Tisztítószerek: 26.864 Ft 

 Munkábajárás – kiküldetés költsége: 458.453 Ft 

 Postaköltség: 26.270 Ft 

 Telefon költség (Internet, mobiltelefon): 684.708 Ft 

 Könyvviteli szolgáltatás: 420.000 Ft 

 Rendezvények esetében felmerülő költség (parkolási díj): 16.300 Ft 

 Egyéb igénybe vett szolgáltatás (webhosting díj, NOD32 licensz megújítás, GDPR 
kalauz frissítés): 57.137 Ft 

 Különféle egyéb költségek (LESZ Tagdíjak, NEA pályázati díjak): 56.000 Ft 

 Európai Bizottság – külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó költségtérítés (szállás, 
repülőjegy): 153.473 Ft 
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 Előző években beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése: 252.548 Ft 

 SZJA 1% felhasználás: 15.000 Ft 

 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség): 108.167 Ft 

 Egyéb ráfordítások (kerekítés): 82 Ft 

 Pénzügyi műveletek ráfordításai (árfolyamkülönbözet): 404 Ft 
 
Összes bevétel: 14.368.106 Ft 
Összes ráfordítás: 13.757.703 Ft 
Tárgyévi eredmény: 610.403 Ft 
 
 
Kozárd, 2020. szeptember 10. 
 
 
 
 
  ___________________________  
 Dr. Hajas Pál 
 elnök 
 Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 


