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Módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  

VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikrovállalkozások eszközbeszerzése”  
felhívása 

 
Több ponton módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület „Mikrovállalkozások 
eszközbeszerzése” felhívása.  
 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat 
érintik: 
 
1.2. A rendelkezésre álló forrás: 
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 87 
935 816 Ft. (2021-ben a keretösszeg további emelkedése várható) 
 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
A felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2020.10.02. naptól 2021.04.30. 
napig van lehetőség. 
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra: 
2021.01.15 
2021.04.30 
 
5.3. A támogatás mértéke, összege: 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 
25.000.000 Ft. 



 
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája: 
 
Egyéni vállalkozó esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított, hiteles 
hatósági bizonyítvány, vagy a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo honlapról a támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően letöltött Egyéni vállalkozó adatait tartalmazó oldal; 
 
A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 
településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes hivatal által kiállított hiteles ingatlan-
nyilvántartási térképmásolat / vagy a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató 
elektronikus (nem hitelesített) ingatlan-nyilvántartási térképmásolat; 
 
A VP6-19.2.1.-18-9-20 felhívás célja a térségi mikrovállalkozások helyi adottságokra, helyi 
igényekre épülő fejlesztése, a piaci igényeknek megfelelő új tevékenységek bevezetése, a 
munkavégzés feltételeinek javítása, ezzel hozzájárulva a vállalkozások piaci helyzetének 
erősítéséhez, a meglévő munkavállalók megtartásához és új munkavállalók 
foglalkoztatásához. 
 
Az új eszközök, gépek beszerzése mellett támogatás vehető igénybe: Online megjelenés 
biztosítása, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, immateriális javak beszerzése, marketing 
tevékenység, projektmenedzsment tevékenység. 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Korlátolt felelősségű társaság (113), Egyéni 
vállalkozó (231), Betéti társaság (117), Egyéni cég (228) 
 
Melyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
1. A 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül; 
2. Székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában a Felhívás 3.6.1 pontban felsorolt településen van; 
3. A projekt megvalósítási helye a Felhívás 3.6.1. pontban felsorolt településen található; 
4. Rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval. 
5. Rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, amelyet beszámoló/SZJA bevallás 
benyújtásával igazol (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). 
 
A támogatási intenzitás mértéke 70%. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva elérhető és letölthető: 
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 
Bővebb információ:  
 
www.cserhatalja.eu 
 

 
Megjelent a családi gazdaságokról szóló törvény 

 
Megjelent a Magyar Közlönyben a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény, 
melynek révén 2021 januárjától kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják 
tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások. 



 
A 2021. január 1-jén hatályba lépő törvény új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési 
formákat, megreformálja az őstermelőkre vonatkozó szabályokat, a családi gazdaságokat, 
egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi az adózási rendszert. Jövő évtől három 
szervezeti forma mentén alakul a családi működési formák szabályozása. Ezek az őstermelők, 
az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT). 
Azon működési formák, melyeket a törvény nem érint (például egyéni vállalkozók), 
változatlan szabályok szerint működhetnek a továbbiakban is. 
 
A NAK külön internetes aloldalon is összefoglalja az új jogszabállyal kapcsolatos 
tudnivalókat. Itt részletesen megismerhető a szabályozás, ki-ki aszerint is tájékoztatást kaphat, 
hogy jelenleg melyik kategóriába tartozik. Az aloldalon elérhető egy adózási kalkulátor, 
megismerhetőek a jövőbeni működési formák, illetve az is, hogy az év végéig kinek milyen 
teendője van a változásokkal kapcsolatban. A kamara a jövőben több fórumon is gyakorlatias 
tájékoztatókkal, online rendezvényekkel, kiadvánnyal, videókkal segíti a gazdálkodókat a 
számukra további kedvezményeket, lehetőségeket hozó változások megismerésében. 
 
A NAK internetes aloldala az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
https://www.nak.hu/csg 
 

 
Dömpingszerű pályázatkiírások jönnek a magyar agráriumban 2021-ben 

 
Az új Közös Agrárpolitikát megelőző két éves átmeneti időszakban rendkívül nagy összeg áll 
majd rendelkezésre Magyarországon a Vidékfejlesztési Program részére, így számítani lehet 
arra, hogy 2021-ben dömpigszerűen jönnek majd az új pályázati konstrukciók a 
mezőgazdasági kedvezményezettek részére - mondta Viski József, Vidékfejlesztési 
programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az Agrárszektor 2020 Konferencián.  
 
Rendkívül sajátos helyzet az idei, hiszen jövőre kezdődik az új Közös Agrárpolitikát 
megelőző két éves átmeneti időszak, ami a mostani Vidékfejlesztési Program zárásának 
közeledését is jelenti. A 2020. novemberi adatok szerint a Vidékfejlesztési Programban eddig 
megjelent felhívások száma 83 darab 1565,09 milliárd forint meghirdetett keretösszeggel, 
amiből 57 darab a lezárt felhívás, 1228,73 milliárd forint meghirdetett keretösszeggel, ami azt 
jelenti, hogy 21 darab nyitott felhívás van még. A programnak több mint a fele már kifizetésre 
került, ami közel 800 milliárd forintot jelent, a következő években pedig fel kell készülni a 
kifizetések dinamikus növekedésére. 
 
Az adatok alapján jól látszik, hogy nagyon nagy igény mutatkozott a 2020. őszi pályázatokra, 
2021-ben ugyanakkor új beruházási felhívások kerülnek majd meghirdetésre, amelyek az 
alábbiak: 

- Állattartó telepek megújításának támogatása (100 millió Ft támogatási összeghatárig) 
- Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása  
- Külterületi utak fejlesztése, karbantartásukhoz kapcsolódó gépek- és eszközök 

beszerzése  
- Vetőmag feldolgozók fejlesztésének támogatása 

 
Az átmeneti években az AKG15, ÖKO15 és az In situ őshonos felhívások 
kötelezettségvállalási időszaka meghosszabbodik, emellett a 2020 év végén lejáró többéves 



kötelezettségvállalással érintett terület- és állatlétszám alapú intézkedéseknél az átmeneti 
időszak áthidalása érdekében a jelenleg futó támogatások kötelezettségvállalási időszaka is 
meghosszabbodik. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes, a 
hosszabbítást 2020. november 23. és 2020. december 20. közötti időszakban lehet kérelmezni 
ügyfélkapun keresztül, a hosszabbításra irányuló kérelem 2021. január 15-ig visszavonható. 
 
A többéves kifizetésű intézkedések (programok) kötelezettségvállalási időszaka 
meghosszabbítható lesz 2 évvel: 28. cikk (AKG+őshonosok), 29. cikk (ÖKO), 33. cikk 
(állatjólét), 42. cikk (LEADER), azonban 2022-ben már csak 1 évvel lesznek 
meghosszabbíthatóak majd a kötelezettségvállalások.  
 
A teljes cikk a www.agrarszektor.hu oldalán olvasható. 

 
 

HACS munkaszervezeti iroda  
ünnepi nyitva tartás rendje 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája 2020. december 28. és 
2021. január 3. között zárva tart. A HACS munkatársa telefonon és e-mailben folyamatosan 
elérhető az alábbi mobilszámon és e-mail címen:  
 
Tábori Mónika – munkaszervezet-vezető helyettes – monika@cserhatalja.eu (30/718-0902) 
 
Megértésüket előre is köszönjük! 
 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


