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Az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti támogatások is 
biztosítottak a 2021-től kezdődő átmeneti időszakban 

 
 
Az Európai Unió Tanácsának Mezőgazdasági Különbizottsága 2020. április 6-án elfogadta a 
Tanács álláspontját a Közös Agrárpolitika 2021-től kezdődő átmeneti időszakban 
alkalmazandó szabályairól, amely megteremti a jogi lehetőségét az uniós agrártámogatások és 
az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelének. 
 
Az elmúlt hónapok tárgyalásai alapján megszületett tanácsi álláspont garantálja mind a 
területalapú támogatások, mind pedig a vidékfejlesztés keretében megvalósuló kifizetések, 
lényegében a jelenlegi szabályok szerinti továbbvitelét. Kiemelt siker, hogy a tanácsi 
álláspontba magyar kezdeményezésre bekerült az átmeneti nemzeti támogatások 
továbbvitelének lehetősége. A Bizottság meg akarta szüntetni ezt a támogatási formát, 
azonban a V4-ek közös fellépésének köszönhetően sikerült elérni, hogy az átmeneti nemzeti 
támogatások a jelenlegi szinten továbbvihetők legyenek a 2021-től induló átmeneti 
időszakban is. Ennek következtében továbbra is lehetőség lesz évi mintegy 21 milliárd forint 
nemzeti forrásból támogatni a húsmarha, az anyatehén, az anyajuh, a tej, vagy éppen a dohány 
ágazatot. 
 
A most elfogadott tanácsi álláspont nem tér ki az átmeneti időszak hosszára, arról a 
tárgyalások későbbi szakaszában születik döntés. Az új hétéves uniós költségvetésre és az új 
KAP szabályozásra vonatkozó tárgyalások elhúzódása, valamint a koronavírus miatt kialakult 
válsághelyzet miatt valószínűsíthető, hogy legalább két éves átmeneti időszakra lesz szükség. 
 
A tanácsi álláspont elfogadása után várhatóan május közepére a társjogalkotó Európai 
Parlament is kialakítja álláspontját a javaslatról, majd ezt követően nyárra születhet meg a 
végső megállapodás a 2021 után alkalmazandó átmeneti szabályokról. 
 
Forrás: Magyar Államkincstár Kifizető Ügynöksége 
 
Tájékoztató elérés 
 
 

Tájékoztatás civil szervezeteknek: 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani  
a 2019. évi beszámolókat 



 
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 21-én kihirdetésre került - a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló - 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. 
 
A rendeletben foglaltak szerint a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló 
készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási 
(leadási, megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020. szeptember 30.
 
A beszámoló elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos hasznos tudnivalók, gyakorlati 
tanácsok EZEN az oldalon találhatóak, az elkészítéséhez szükséges nyomtatványokat INNEN 
lehet letölteni. 
 
Forrás: www.birosag.hu 
 
 
Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótérfejlesztése” című alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás 
A kiírás kódszáma: MFP-OJF/2020 

 
 
A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az 
önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítása, építése, az óvodai játszóudvar és 
kültéri eszközfejlesztés támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és 
lelki fejlődésének segítése. 
 
A projekt keretében támogatható tevékenységek: 
  
Önállóan támogatható tevékenységek: 
2.1.1.1. Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport  
A) Óvodai játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi 
tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat 
kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése, egyéb fejlesztések; ideértve a 
kültéri tároló kialakítását, felújítását);  
B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő, 
jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és felszerelések, valamint 
hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése.  
 

vagy 
 

2.1.1.2. Közterületi játszótérhez kapcsolódó tevékenységcsoport  
A) Közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, kerítés 
építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri 
játszóeszköz és berendezés fejlesztése);  
B) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti 
követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és 
pihenőpad beszerzése.  
 
Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (2.1.1.1. vagy 
2.1.1.2.) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás.  



 
Az egyes tevékenységcsoportokon belül lehetőség van A és B tevékenységek önálló vagy 
együttes megvalósítására is. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan 
meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem 
támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is. 
 
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
E pályázati kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel 
együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:  
C) Akadálymentesítés (játszóudvar illetve játszótér akadálymentesítése támogatható);  
D) Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti 
tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);  
E) Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, 
közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);  
F) Műszaki ellenőri szolgáltatás;  
G) Projektmenedzsment;  
H) Eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség;  
I) Eszközök tanúsításának költsége.  
 
2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: 
J) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. december 31. 
 
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be: 
 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: 

azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 
1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a 
fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti 
a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. május 20. és 2020. június 19. között 
van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az 
alábbi határidőig történik: 2020. június 19. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 5 millió forint. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés” című alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás 

A kiírás kódszáma: MFP-KKE /2020 
 
 
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 
önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek 
beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, 



közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. 
 
A projekt keretében támogatható tevékenységek: 
 
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: 
Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: 
a.) Erőgépek, munkagépek (pl. traktor, kompakt rakodó); 
b.) Ágaprító gépek beszerzése; 
c.) Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, 
fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), 
és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik. 
 
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek: 
 Projekt-előkészítési költségek (pályázati dokumentáció összeállítása); 
 Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, 

közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége); 
 A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. projektmenedzsment költsége); 
 Hatósági engedélyezés költsége; 
 Eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség. 
 
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: 
 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. december 31. 
 
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:  
 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: 

azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 
1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a 
fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti 
a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. május 20. és 2020. június 19. között 
van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az 
alábbi határidőig történik: 2020. június 19. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 15 millió forint. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih 
 
 
Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az 
Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A kezdeményezés célja, 



hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. 
 
A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű 
űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán. 
 
Bővebb információ 
 
 

Megjelent a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” cím (VP3-9.1.1-20 
kódszámú) felhívás 

 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” 
című (VP3-9.1.1-20 kódszámú) felhívás. A felhívás indokoltsága: a mezőgazdasági és az 
erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása érdekében a 
termelők együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek 
megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által. 
 
A felhívás keretében a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok 
létrehozása és működése támogatható. A támogatást a termelői csoportok elismeréséről szóló 
42/2015. (VII. 22.) FM rendelet (továbbiakban: elismerési rendelet) alapján elismeréssel 
rendelkező termelői csoportok (a továbbiakban: TCS) működési feltételeik kialakításához és 
az elismerés során elfogadott üzleti tervük megvalósításához rendelt tevékenységeik 
végrehajtásához használhatják fel. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25. napjától 2022. május 25. napjáig van 
lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
3 milliárd Ft. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 

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 

 


