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Megjelent a Kisfaludy Program magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek 

fejlesztését célzó pályázati felhívása 
TFC-M-1.1.2.-2020 

 
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében 
található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási 
színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és 
a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az 
adófizetési morál javítása. 
 
Támogatást igénylők köre: 
Jelen felhívásra 
- azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók; 

és  
- azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel 

rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek pályázhatnak, aki, vagy amelyek a 
pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek. 

 
Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely 
- 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK 

szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy 
- 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK 

szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben működött és 
érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes 
működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK 
szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik. 

 
A támogatási konstrukció keretében a 239/2009 (X.20.) Korm. rendeletben szereplő 
szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be pályázat és 
ítélhető meg támogatás: 
- 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti „egyéb szálláshely” maximum 8 

szoba kapacitásig és 16 férőhelyig 
- 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. pontja szerinti „magánszálláshely” maximum 8 

szoba kapacitásig és 16 férőhelyig. 
 
Támogatható tevékenységek köre:  
 



Pályázat csak az alábbiakban felsorolt szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekhez 
kapcsolódóan nyújtható be. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
1. Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, 
minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek 
átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek. 
2. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. 
 
Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának 
csökkenését! 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
1. Akadálymentesítés. 
2. A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia 
rendszerek telepítése. 
3. Kültéri beruházások. 
 
A fejlesztési konstrukció keretei között rendelkezésre álló forrás: 60 milliárd Ft. Az 
igényelhető maximális támogatási összeg 8 millió Ft - szobánként legfeljebb 1 millió Forint 
összeghatárral.  
 
A támogatási igényt 2020. június 4. és 2020. július 15. közötti időszakban van lehetőség 
benyújtani. 
 
A Pályázati felhívás és útmutató, valamint a kötelezően benyújtandó mellékletek a 
www.kisfaludyprogram.hu oldalon érhetők el. 
 
 

Megjelent a GINOP-1.2.8-20 kódszámú pályázati felhívás 
 
 
2020. május 14-én jelent meg a „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-
1.2.8-20 kódszámú) felhívás.  
 
A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai 
vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának 
minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti 
létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. 
Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai 
KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása. 
 
A vállalatok többek között új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek 
és kapacitások kialakítására vehetnek igénybe támogatást. Minimum 5.000.000 Ft, 
maximum 153.500.000 Ft támogatás igényelhető, mely 100% előleg formájában kerülhet 
rövid időn belül folyósításra. 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd forint. A támogatási 
kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00 órától 2020. november 2. 12:00 óráig 



lehetséges. 
 
A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva letölthető: 
 
Pályázati felhívás 
 
 

Pályázati kiírás elektromos autó beszerzéséhez kapcsolódóan 
 
 
A Klímavédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tett közzé az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium, elektromos autó és/vagy elektromos robogó beszerzésére 
ötmilliárd forintos keretösszeggel.  
 
A támogatási kérelmet magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, 
magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, 
egyéni ügyvéd, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi 
jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság 
és végrehajtói iroda jogosultak benyújtani. 
 
A Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. végzi.  
  
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők 
listáján” (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett 
elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás. 
 
A támogatás mértéke: 
 
1. Tisztán elektromos gépjármű esetében: 
1.000.000 – 11.000.000 Ft vételár esetén a maximális támogatási összeg 2.500.000 Ft, a 
támogatási intenzitás maximum 50 %; 
11.000.001 – 15.000.000 Ft vételár esetén a maximális támogatási összeg 500.000 Ft, a 
támogatási intenzitás maximum 5 % 
 
2. Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni 
kívánt tisztán elektromos gépjármű esetében: 
1.000.000 – 15.000.000 Ft vételár esetén a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, 
maximum 55 %-os támogatási intenzitással 
 
3. Elektromos robogó esetében: 
100.000 – 1.000.000 Ft vételár esetén a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, 
maximum 55 %-os támogatási intenzitással 
 
A pályázatok benyújtására 2020. június 15. 08:01 perctől van lehetőség. 
 
A Pályázati felhívás az linkre kattintva érhető el:  
 
https://elektromobilitas.ifka.hu/ 
 



 
Tájékoztatás a 25 milliárd forintos mezőgazdasági többlettámogatás 

részleteiről 
 
Az Agrárminisztérium három szakaszban hirdeti meg a Gazdaságvédelmi Alap által a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére biztosított 25 milliárd forintnyi, 
támogatási programot amelyek a mezőgazdasági termelőket, termelői szervezeteket és 
élelmiszeripari vállalkozásokat segítik. 
 
A támogatási program első – június legvégétől két héten keresztül tartó - kérelembenyújtási 
szakaszában nyílik meg az élelmiszeripar számára egy 8 milliárd forintos, a baromfitartók 
számára egy 3 milliárd forintos, a sertéstartók részére egy 2,75 milliárd forintos, a 
dísznövényágazat részére 1,4 milliárd forintos, a halgazdálkodók számára pedig egy 500 
millió forintos támogatási keretösszeg. 
 
A baromfi- és sertéságazati támogatás alapja az állatjóléti támogatások során igazolt 
állategység, a dísznövény- és a halgazdálkodók esetében a vállalkozásokban dolgozó 
foglalkoztatottak száma. 
 
A második szakaszban – július második felében – nyílik meg a juh- és húsmarha ágazat 
számára az 1-1 milliárd forintos, a tejhasznú szarvasmarha ágazat számára az 1,8 milliárd 
forintos, a méhészet számára az 1 milliárd forintos és a zöldségnövény termesztők esetében az 
1,2 milliárd keretösszegű támogatási lehetőség. 
 
E támogatások alapja a tej- és húshasznú szarvasmarhák, valamint a juhok tekintetében 2019. 
évi állatlétszámok, a méhészek esetében a méhcsaládok száma, a zöldségnövény termesztők 
esetében pedig a zöldségkultúrákkal művelt terület nagysága. 
 
A harmadik szakaszban – augusztus első felében – nyílnak meg a nehéz helyzetbe került 
borászatok 1,8 milliárd forintos és a lótenyésztők 250 millió forintos keretösszegű támogatási 
konstrukciói. A támogatás alapja a borászatok esetében az árutermelő szőlőültetvény terület 
nagysága, míg a lótenyésztők esetében a vemhes kancák száma. 
 
A támogatások igénybevételét lehetővé tevő konstrukciók rendeletei várhatóan a következő 
hetekben jelennek meg. 
 
Forrás: AM Sajtóiroda 
 
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

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 

 


