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Tájékoztató a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrányos következmények 
enyhítése érdekében hozott fejlesztéspolitikai intézkedésekről az  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból megvalósuló beruházási típusú 
projektek kapcsán 

 
 
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok 
esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex 
intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a 
határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli 
a támogatási szerződések/támogatói okiratok módosítása és az ügyintézés menetét.  
 
Ezzel az intézkedéscsomaggal összhangban, de az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap felhasználására vonatkozó speciális előírásokra figyelemmel az Agrárminisztérium, mint 
a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Magyar Államkincstár, mint Kifizető 
Ügynökség közös tájékoztatót állított össze, amely tartalmazza:  

- a határidők teljesítésének átmeneti szabályait,  
- a támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályait,  
- indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályait, 
- a pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változásához kapcsolódó információkat 
- ügyintézés módját. 

 
A tájékoztató minden, a MÁK-MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített e-mail 
címre megküldésre került a Magyar Államkincstár által, illetve a dokumentum az alábbi 
linkre kattintva is letölthető: 
 
Tájékoztató 
 
 

Tájékoztatás a Magyar Falu Program Pályázói és Kedvezményezettjei 
részére! 

 
 
Értesítjük a Magyar Falu Program pályázóit és kedvezményezettjeit, hogy a veszélyhelyzet 
során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) 



Korm. rendelet alapján a központi költségvetési támogatásból megvalósuló 
programokkal - így többek között a Magyar Falu Program keretében nyújtott 
támogatásokkal - összefüggő jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység 
időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik. 
 
A Kormány a fentiekben idézett rendelete alapján a támogatott tevékenység időtartamára 
vonatkozó határidők a jogszabály erejénél fogva, a támogatói okirat módosítása nélkül a 
veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodnak, így ezzel 
összefüggésben a kedvezményezettnek, vagy a támogatónak adminisztrációs 
kötelezettsége nem keletkezik. 
 
Ennek következményeként, ha pl. a kedvezményezett a veszélyhelyzetre tekintettel nem tudja 
megvalósítani a támogatási tevékenységét, mert pl. a támogatott program megszervezésére 
nincs lehetőség, vagy az építési beruházás akadályba ütközik, a megvalósításra meghatározott 
határidő meghosszabbodik a veszélyhelyzet idejével. így a program szervezésére, a beruházás 
megvalósítására a veszélyhelyzet megszűnését követően nyílik lehetőség. 
 
Ugyanez vonatkozik azon esetekre, ha a kedvezményezett a már korábban megvalósult 
tevékenység elszámolását nem tudja határidőn belül benyújtani. Ebben az esetben is 
meghosszabbodik a támogatói okiratban, az elszámolás benyújtására meghatározott időszak, 
ha az a veszélyhelyzet ideje alatt járna le. 
 
A jogszabályi rendelkezések vonatkoznak a veszélyhelyzet ideje alatt létrejövő támogatási 
jogviszonyokra is. 
 
A jogszabályi rendelkezések nem vonatkoznak a jelenleg kiírt pályázatok benyújtási 
határidejének módosítására. Ezért kérjük a pályázókat a határidők betartására.  
 
Felhívjuk ugyanakkor a kedvezményezettek figyelmét, hogy amennyiben módjuk van rá, a 
támogatási tevékenységeket, és az elszámolások benyújtását az eredeti ütemezés alapján, a 
támogatói okiratokban foglalt határidők szerint valósítsák meg, elkerülve a későbbi 
szükségeden, az elhúzódás miatt várható árnövekedést illetve a veszélyhelyzet után várható 
nagyszámú eljárásból fakadó ügyintézési leterheltséget! 
 
Forrás: www.e-kerelem.allamkincstar.gov.hu 
 
 
Megjelent a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló  
102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

 
 
A rendelet azt a célt szolgálja, hogy a szervezetek döntéshozatala és ügyvezetése ne 
lehetetlenüljön el annak ellenére sem, hogy a vonatkozó szabályok értelmében nem lehet 
megtartani a közgyűléseket, kuratóriumi, felügyelő bizottsági, stb. üléseket sem. 
 
A jogszabály hatálya kiterjed minden jogi személyre, tehát az alapítványokra, egyesületekre 
és természetesen a közalapítványokra és nonprofit vállalkozásokra is. A jogszabály 
elfogadását a szervezetek beszámolási kötelezettségének közelgő határideje sürgette, de nem 
csak az ezzel összefüggésben alkalmazható szabályokat tartalmazza. Egyszerűbben 



fogalmazva a civil szervezetek szempontjából azt fogalmazza meg a rendelet, hogy milyen 
módon tudnak működni döntéseket hozni az egyesületi, alapítványi szervek. Illetve, szükség 
esetén, hogyan lehet kiváltani a testületi döntéseket. 
 
A rendelet értelmezését és gyakorlati alkalmazását elősegítő háttéranyag az alábbi linkre 
kattintva érhető el a NIOK Alapítvány honlapján: 
 
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Dr-Tarczay-Aron-Jogi-szemelyek-mukodese-a-
veszelyhelyzet-idejen 
 
 

Elindult a NAK Piactér 
 
 
A koronavírus-járvány miatt hirtelen piacvesztést elszenvedő cégeket segíti a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara új internetes oldala, a NAK Piactér. A vállalkozói (B2B) platform 
élelmiszer-termelőket, -előállítókat, kistermelőket köt össze felvásárlókkal, kereskedőkkel és 
nagy forgalmat lebonyolító kiskereskedelmi láncokkal. A NAK Piactér adatbázisába 
folyamatosan jelentkezhetnek az érintett cégek. 
 
A koronavírus gyors terjedésének megfékezése érdekében tett korlátozások, a HORECA 
szektor kiesése, illetve sok esetben a helyi piacok bezárása miatt sok élelmiszer-termelő, -
előállító, valamint kistermelő piacvesztéssel szembesült, részben vagy egészében elveszítette 
termékeinek piacát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elkötelezett tagjai segítése 
mellett, így a piaci kereslet és kínálat összekapcsolásával, egy vállalkozói (B2B – Business to 
Business) platform elindításával is segíteni kíván az értékesítési nehézségek leküzdésében. 
 
A NAK Piactér oldal már él, amely olyan – termékkörökre, mennyiségre, rendelkezésre állás 
rendszerességére, földrajzi területre és egyéb keresési feltételekre szűrhető – felület, amely 
lehetővé teszi az élelmiszer-termelők, -előállítók, illetve a kereskedők, felvásárlók közötti 
közvetlen kapcsolatfelvételt. A beszűkült piaci helyzetben termékfelesleggel rendelkező 
kamarai tagok értékesítési nehézségei csökkenhetnek, a felvásárlók, kereskedők növelhetik a 
hazai beszállítóik körét, a kiskereskedelemben emelkedhet a helyi termékek aránya, továbbá 
csökkenhetnek a tranzakciós költségek. A rendszer adatbázisába folyamatosan 
jelentkezhetnek az érintettek. Tekintve, hogy az online platform célja a vállalkozói szintek 
összekapcsolása, a felületre elsősorban azok jelentkezését várja a NAK, akik kereskedelmi 
mennyiségű élelmiszertermékekkel rendelkeznek. 
 
Bővebb információ: 
www.nak.hu 
 
NAK Piactér 
 
 

Felhívás kérdőív kitöltésére – Helyi termék előállítók részére 
 
Kedves Gazdálkodó, Helyi termék előállító! 
 
A járvány következtében előállt helyzet egyszerre lehetőség és hatalmas kihívás a termelők és 
a rövid élelmiszerláncok számára. Sokan a kereslet ugrásszerű növekedését tapasztalják, 



hiszen a válsághelyzetben a fogyasztók szívesen fordulnak a „helyi”, a „megbízható”, az 
„elérhető” felé. Ugyanakkor teljes vásárlói szegmensek, értékesítési csatornák tűntek el, az 
éttermek, a piacok többsége bezárt vagy nagyon korlátozottan működik. Új problémák 
jelentkeznek a termelés, feldolgozás, csomagolás, kiszállítás, számlázás, fizetés területén.  
 
Kezdeményezésünk a problémák megoldását szeretné támogatni hazai és külföldi jó 
gyakorlatok gyűjtésével, hálózatépítéssel. A közösen épített tudást minden érintett számára 
elérhetővé tesszük, virtuális előadásokat, tanácsadást szervezünk, videókat, infógrafikákat 
készítünk. 
 
Az alábbi linken található néhány perces kérdőívben arról kérdezünk, hogy a termelők milyen 
problémákkal szembesülnek, miben van szükség / lehetőség támogatásra, segítségre. A 
kérdőív eredményéről és a további akciókról, lehetőségekről (online tréningek, videók, 
technológiai és társadalmi innovációk) minden kitöltőt értesítünk, az eredményeket közzé 
tesszük. 
 
Önkitöltős kérdőív linkje: https://forms.gle/G75FLdVxr2oExgGu9 
 
Kitöltési határidő: 2020. április 30. 
 
Köszönjük a segítséget! 
 
A kezdeményezők: 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 
Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseletének Egyesülete 
LEADER Egyesületek Szövetsége – LESZ 
Mindenegyüttmegy Egyesület 
PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék 
ME BTK KVAT 
CORVINUS Egyetem Agrárgazdasági Tanszék 
 
 

HACS Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rend átmeneti változása 
 
A Kormány 2020. március 11-én, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország teljes területére. A rendkívüli helyzetre 
való tekintettel ideiglenesen módosul a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
ügyfélfogadási rendje, a személyes ügyfélfogadás szünetel. 
 
Kérjük, hogy kizárólag telefonos és e-mailes egyeztetés formájában keressék 
munkaszervezeti irodánkat! A HACS munkatársai a már jól ismert elérhetőségeken 
folyamatosan rendelkezésükre állnak: 
 
Kodák József – munkaszervezet-vezető – kodak@cserhatalja.eu (30/718-0895) 
Tábori Mónika – munkaszervezet-vezető helyettes – monika@cserhatalja.eu (30/718-0902) 
 
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 

 


