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Megjelent a Magyar Közlönyben a Falusi kisboltok támogatásának 

részletszabályait tartalmazó 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 
 
Megjelent a falusi kisboltok támogatásának részletszabályait tartalmazó rendelet a Magyar 
Közlönyben. A kormány célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a 
falvakban élők életszínvonalának emelése és a helyi gazdaság élénkítése.  
 
Támogatást vehet igénybe: 
 az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet, amely a 2 ezer fő alatti 

kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő 
üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kereskedelem, vagy 

 az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy 
szövetkezet, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi 
fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik. 

 
A támogatás a következő célokra vehető igénybe: 
 az üzlet külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is, 

bővítésére, építésére, akadálymentesítésére. Ezekben az esetekben a támogatás az 
elszámolható költség legfeljebb 80 százaléka, de legfeljebb 50 millió forint. 

 a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás 
folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, 
hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, 
illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) 
beszerzésére, 

 az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés 
költségeire. Az előbbi két esetben a támogatás együttes összege az elszámolható költség 
legfeljebb 75 százaléka, de legfeljebb 12 millió forint. 

 az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez, a vételár 50 
százaléka, de legfeljebb 5 millió forint. 

 az üzletben foglalkoztatottak munkabéréhez kapcsolódó közterhek megfizetéséhez idén 2 
fő, utána egy fő részére, 5 évig. 

 
A támogatás egyik közvetett célja, hogy a létrejött üzletek valódi közösségi térként 
működhessenek az alapvető élelmiszerek mellett vény nélkül kapható gyógyszerek 
forgalmazásával is foglalkozhatnak, illetve postai szolgáltatások is elérhetőek lehetnek. 
 



A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a támogatás forrása a Magyar Falu 
Program. A támogatás lebonyolító szervezete a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú 
Nonprofit Zrt., amely bevonja az ügyintézésbe a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-t. A programra a kormány 45 milliárd forintot biztosít. 
 
A Magyar Falu Program új pilléreként a 2000 lélekszám alatti településeken működő, újonnan 
nyíló, vagy újranyitó kisboltok akár 60-70 millió forint támogatásban is részesülhetnek. 
 
A március 1-én hatályba lépő jogszabály részletesen foglalkozik az igénylés technikai 
lebonyolításával is. 
 
https://bgazrt.hu/a-kistelepulesi-uzletek-tamogatasa/ 
 
 

Megjelent „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című  
(VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 

 
A felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, 
illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses 
gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a 
klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol 
rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. 
napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft. A felhívás és mellékletei az alábbi 
linkre kattintva letölthetők:  
 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-vp5-1652-
21-kdszm-felhvs  
 
 

2021. március 1. napjától véglegesíthetők a Hungarikum pályázatok 
 
A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására; 
települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítésére; valamint a Kárpát-medencei 
hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére megjelent az idei évi hungarikum pályázat 
930 millió Ft keretösszeggel. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem 
minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.  
 
A pályázat 900 millió forint keretet határoz meg az I. célterületen hazai és külhoni 
pályázóknak nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek 
kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg 
nyerhető el. 
 
A II. célterületen az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezetek 
500 ezer forinttól 1,5 millió forintig terjedő támogatást nyerhetnek el, amennyiben a pályázati 
projekt keretében értéktárat még nem működtető partner szervezet számára át szeretnék adni 
tapasztalataikat értéktár létrehozásával és működtetésével, nemzeti értékek gyűjtésével, 
megismertetésével és népszerűsítésével, valamint az értékgyűjtés módszertanával 
kapcsolatban. A pályázati projekt keretében a partner szervezetnek nemzeti értékeket kell 
felvennie a létrehozásra kerülő értéktárba. A célterületen 15 millió Ft keretösszeg áll 



rendelkezésre. 
 
A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet ötödik alkalommal hirdeti meg az 
Agrárminisztérium, melyre 15 millió forint áll rendelkezésre. A pályázati konstrukció célja 
az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves 
értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és hétköznapjaink részévé 
váljanak. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet. 
 
A hazai és a külhoni értékgyűjtés támogatására 2013 júliusa és 2020 decembere közötti 
időszakban kiírt 9 nyílt és egy meghívásos pályázat keretében összesen 2,769 milliárd forintot 
ítélt oda 1 456 magyarországi, illetve határon túli magyar nyertes pályázónak az agrártárca.  
 
A pályázati felületen 2021. február 2. 12.00 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan 
kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 
2021. március 1. 8.00 órától van lehetőség 2021. március 30. 23:59 percig. Amennyiben az 
igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt eléri a célterület 
keretösszegének 150%-át, a támogató 2021. március 1. 9.00 óra után a pályázatot lezárhatja. 
A pályázatokat csak a pályázati felületen kell benyújtani, papír alapon, postai úton nem. A 
pályázati felhívás és a pályázati felület az alábbi linkre kattintva érhető el. 
 
https://palyazat.hungarikum.hu/ 
 
 

Megjelent a Magyar Falu Program „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázati kiírás 

A kiírás kódszáma: MFP-KEB/2021 
 
Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez, illetve 
megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, közösségszervező bértámogatásához, 
esélyt adva a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, hozzájárul a helyi 
közösségek közötti kapcsolat kialakításához. 
 
Támogatható tevékenységek:  
Eszközbeszerzés: A közösségszervezéshez (programok megszervezéséhez, lebonyolításához) 
kapcsolódó eszközbeszerzések az alábbiak, és a jelen kiírás 2.2. pontjában szereplő kivételek 
figyelembevételével: 
 a kiírás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is 

támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig; 
 a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 

150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép. 
 
Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása: támogatás igényelhető 
 egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy 
 egy fő napi 6 órában, vagy 
 egy vagy két fő napi 4 órában, - akár részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét 

elérő) - az önkormányzat által, a pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező 
bértámogatásának nyújtására (a 2021. évi garantált bérminimum járulékaival növelt 
összegével); 

 
A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg: 



 Eszközbeszerzés - esetében 2 000 000 forint 
 Közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása - esetében, a 2021. évi garantált 

bérminimum és járulékainak megfelelő összegben, 3 035 340 forint összeghatárig.  
 
A támogatás maximális összege 1 fő 12 havi teljes munkaidős vagy 2 fő, napi 4-4- órában, 
részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén illetheti meg a Pályázót, amely támogatási 
összeg - a mindenkori aktuális bérminimum, illetve járulékok esetleges változásától 
függetlenül - nem módosítható. 
 
A projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor az egyes 
tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek egy projekt keretén belül 
összeadandók, azaz a kiírás 2.1.1.1 és a 2.1.1.2 tevékenységre is irányuló projekt esetében 
igényelhető maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet, melybe 
beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg 
is. 
 
A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 16. napja és 2021. május 16. 
napja között van lehetőség. 
 
A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 
 

 
Megjelent a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése" című pályázati kiírás 
A kiírás kódszáma: MFP-ÖTIK/2021 

 
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 
hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az 
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, 
szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és 
lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá 
teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket. 
 
A felhívás szerinti pályázati kategóriák: 
 Faluházak fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/1 
 Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/2 
 Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/3 
 Orvosi rendelők fejlesztése, építése MFP-ÖTIK/2021/4 
 Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése MFP-ÖTIK/2021/5 
 Közösségi terek fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/6 
 
A jelen kiírás keretében szereplő hat pályázati kategória közül legfeljebb három kategóriában 
nyújtható be pályázat.  
 
Pályázati kategóriánként külön pályázatot szükséges benyújtani. Egy Pályázó legfeljebb 
három pályázatot nyújthat be, azzal, hogy ugyanazon pályázati kategóriára csak egy pályázat 



nyújtható be. Több pályázó – ide nem értve az önkormányzati társulásokat – nem nyújthat be 
együttesen pályázatot. 
 
Pályázók (Jogosultak) köre: 
 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: 

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. 
napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: A székhely-, illetve a tagtelepülés 
esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja 
az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, 
ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a 
Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

 
1. A "Faluházak fejlesztése (polgármesteri hivatalként, közös önkormányzati 
hivatalként vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények) - MFP-ÖTIK/2021/1" 
esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő Faluházak külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, új épület építése 
kizárólag abban az indokolt esetben ha a meglévő Faluház épülete szakértői vélemény alapján 
alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása, korszerűsítése már nem gazdaságos, 
környezetrendezés. 
 
2. A "Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021/2" esetében a támogatható 
tevékenységek az alábbiak: A pályázó településen közfeladatot ellátó személyek számára 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás külső és belső felújítása, 
korszerűsítése, átalakítása, bővítése, funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, 
funkcióváltás, ingatlanvásárlás, környezetrendezés. 
 
3. Az "Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021/3" esetében a 
támogatható tevékenységek az alábbiak: Háziorvos, házi gyermekorvos, mint közfeladatot 
ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás: külső 
és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, funkciójukat vesztett épületek ez 
irányú hasznosítása, funkcióváltás; ingatlanvásárlás, környezetrendezés. 
 
4. Az "Orvosi rendelők fejlesztése, építése - MFP-ÖTIK/2021/4" esetében a támogatható 
tevékenységek az alábbiak: Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, házi gyermekorvosi 
alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői szolgáltatók) egészségügyi létesítmény külső és belső 
felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület 
egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása, új egészségügyi intézmény (rendelő) építése, 
környezetrendezés. 
 
5. Az "Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése MFP-ÖTIK/2021/5" 
esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Meglévő óvodai intézmények épületeinek 
külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, új óvoda épület építése, 
környezetrendezés. 
 
6. A "Közösségi terek fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/6" esetében a támogatható 
tevékenységek az alábbiak: Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, 
átalakítása, bővítése, új épület építése, környezetrendezés. 
 
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 



támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összegét a pályázati felhívás tartalmazza 
30-150 M Ft közötti összegben. 
 
A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 16. napja és 2021. május 16. 
napja között van lehetőség. 
 
A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 
 

 
HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája Ügyfeleink és 
Munkatársaink egészségének megóvása érdekében egyelőre csak előzetes időpont 
egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen ügyfeleket. 
 
A HACS munkatársa a személyes tájékoztatás mellett a már jól ismert elérhetőségeken 
folyamatosan rendelkezésükre áll: 
 
Tábori Mónika – munkaszervezet-vezető helyettes – monika@cserhatalja.eu (30/718-0902) 
 
Megértésüket és közreműködésüket 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 

 


