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Ügyfél-tájékoztatási Rendszer (ÜTR) működésében 
bekövetkező változások 

 
 
A Magyar Államkincstár tájékoztatja ügyfeleit, hogy az „Elektronikus ügyintézés” 
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes) felületen elérhető Ügyfél-tájékoztatási 
Rendszer (a továbbiakban: ÜTR) működésében az alábbi módosítások váltak szükségessé. 
 
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási eljárások lefolytatása során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes 
adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR), a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
kezeli. 
 
A fentieknek megfelelően a Kincstár az adatok kezelése során a megfelelő szabályozás, belső 
eljárások és technikai feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő 
biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes megismerésével, felhasználásával 
és kezelésével szembeni védelmet is. 
 
Ennek megfelelően 2021. március 10. napjától a meghatalmazottak az általuk képviselt ügyfél 
ÜTR-ben szereplő adataihoz azon jogcímek tekintetében férhetnek hozzá, amely jogcím(ek)re 
meghatalmazásuk hatálya kiterjed. 
 
Fentiek alapján a meghatalmazott az általa képviselt ügyfél ÜTR-ben szereplő valamennyi 
adatához abban az esetben férhet hozzá, amennyiben az alábbiak szerinti meghatalmazások 
valamelyikével rendelkezik: 
 valamennyi jogcímre kiterjedő hatályú meghatalmazás; 
 az Ügyfél-Tájékoztatási Rendszerre kiterjedő hatályú meghatalmazás, azzal, hogy ennek 

hiányában amennyiben a meghatalmazott csak egyes jogcím(ek)re kiterjedő, érvényes 
meghatalmazással rendelkezik, csak az adott jogcím(ek)hez tartozó, ÜTR-ben szereplő 
adatokhoz férhet hozzá. 



 
A meghatalmazás benyújtásának menete: 
 Papír alapú bejelentéshez a mindenkor hatályos G1050 jelű nyomtatvány (Állandó 

meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem) szükséges. A kitöltött 
nyomtatványt papír alapon aláírással hitelesítve a lakóhely/székhely szerinti illetékes 
kormányhivatalhoz szükséges benyújtani. 

 Lehetőség van a meghatalmazás rögzítésére az elektronikus ügyintézési felületen is, 
amelyhez javasoljuk a Felhasználói segédlet az állandó meghatalmazás és elsődleges 
képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához dokumentum 
tanulmányozását. 

 
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

Megjelent az Irányító Hatóság közleménye a koronavírus-világjárvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések megtartására, 

azok elszámolhatóságára vonatkozóan 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet idejére elrendelt 
korlátozások érinthetik az egyes támogatási kérelemben/támogatói okiratokban szereplő 
elvárt/vállalt/támogatott tevékenységeket, különös tekintettel a rendezvények megtartására, és 
képzések szervezésére, lebonyolítására. 
 
A közlemény a Magyar Államkincstár honlapján az alábbi linkeken érhető el:  
 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

Módosult a Vidékfejlesztési Program  
mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítás módszertana 

 
A Vidékfejlesztési Program intézkedései esetében elérhető a mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevétel számítási módszertana. A dokumentum elérhető a www.palyazat.gov.hu 
honlapon, a pályázati dokumentációk menüpontban. 
 
 

Közlemény – Kisfaludy Program 
Meghosszabbodik a megvalósítás ideje 

 
A koronavírus járvány miatt több idő áll az egyéb és magánszálláshelyek rendelkezésére az 
elnyert támogatások felhasználására, ugyanis 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik. Akik 
már befejezték a kivitelezési munkálatokat, a változástól függetlenül áprilisban megkezdhetik 
az elszámolást, amelynek pontos menetéről a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. folyamatosan tájékoztat minden nyertes pályázót. 
  
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt.-vel közösen 2020 nyarán hirdette meg a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek 



fejlesztése című, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló 
pályázatot. A kiíráson 14.000 szálláshely 42 Mrd forint támogatásban részesült, szobánként 
legfeljebb 1 millió forint volt igényelhető. 
  
Az MTÜ célja, hogy minden nyertes pályázó meg tudja valósítani a vállalt fejlesztéseket. A 
járványhelyzet miatti korlátozások és lezárások azonban ezeket a folyamatokat akár több 
hónappal is visszavethették. Ezért a pályázatokban megjelölt célok kivitelezésére 2021. 
szeptember 30-ig lesz lehetőség.  
  
A pályázatok fizikai megvalósítását követő 90 napon belül minden pályázónak Záró 
beszámolót kell benyújtania a támogatás felhasználásának bemutatására. Aki 2021. március 
31-ig elkészült a vállalt fejlesztéssel, az a változástól függetlenül áprilistól benyújthatja 
beszámolóját, amelynek részletes folyamatáról a Kedvezményezettek e-mailben fognak 
tájékoztatást kapni. 
 
https://kisfaludyprogram.hu/ 

 
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap „Civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” 
 

A pályázati kiírás célja: a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges 
feltételek támogatása. 
 
Pályázati kategóriák:  
FCA–KP–1–2021/1 Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása 
FCA–KP–1–2021/2 Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása 
FCA–KP–1–2021/3 Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása 
FCA–KP–1–2021/4 Civil szervezetek programszervezési támogatása 
 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány: 
a) amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett, 
b) amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági 
Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és 
c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település 
tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 
fő vagy ez alatti. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg:  
 Ingatlanberuházási, felújítási támogatás 6 000 000 Ft,  
 Gépjárműbeszerzési támogatás 5 000 000 Ft,  
 Eszközbeszerzési támogatás 2 000 000 Ft,  
 Programszervezési támogatás 2 000 000 Ft. 
 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 7. 8 óra – 2021. május 7. 12 óra között. 
 
https://bgazrt.hu/ 



 
Megjelentek a „Muzsikál az erdő” 2021-es alkotói pályázatai 

 
A Muzsikál az Erdő Alapítvány hagyományaihoz híven a 2021-es, hagyományoktól eltérő 
évben is meghirdeti alkotói pályázatait. A 18 éves rendezvénysorozat az indulása óta 
képviseli a fenntarthatóság gondolatát, az erdő és a zene, a művészet erejét, az erdő, a 
természet értékeit, a helyi közösségek összefogásának eredményeit, a helyi termékek 
fogyasztásának előnyeit. 
 
A járványhelyzet lehetőséget ad arra, hogy újra gondoljuk, jobbá tegyük a világunkat. A 
járványt követően a normális élet újra indítására készülve motiválni szeretnénk a 
közösségünket, hogy a kultúra által lelkileg megerősödve társadalmunk valóban fenntartható, 
az összefogásra építő életpályára állhasson. Az alkotás, a művészet lehetőséget biztosít az 
érzéseink, élményeink megfogalmazására, életünk harmóniájának, a lelki egyensúlyunknak a 
helyreállítására. A Fotópályázatra, az Irodalmi pályázatra és a Gyermekrajz pályázatra is 
jelentkezhetnek az érdeklődők. Felhívjuk valamennyiük figyelmét, hogy az alkotás hozzá 
segít mindenkit a nehéz időszak bezártságának átvészeléséhez. Inspirációt az erdő, a természet 
adhat, a veszélyhelyzetben alkotással eltöltött idő megkönnyíti a hétköznapokat. 
 

Muzsikál az Erdő Alapítvány Kuratóriuma 
 
 
A teljes híranyag és a pályázati felhívások a Muzsikál az Erdő Alapítvány weboldalán érhetők 
el:  
 
www.muzsikalazerdo.hu 

 
 

Magyar Falu Program Pályázati kiírásai történelmi egyházak számára 
 
 

„Egyházi közösségi terek fejlesztése” MFP-EKT/2021 
 
A pályázati kiírás célja: A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó 
lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os 
egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére. 
 
A kiírásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt 
adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó 
azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 
 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi 
személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. 
(IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával 
rendelkeznek; 

 a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os 
felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak 
szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei; 



 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben 
foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani; 

 rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 25.000.000 Ft. 
 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. március 31. - 2021. április 30. között. 
 
 
„Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása” MFP-EKEB/2021 
 
A pályázati kiírás célja: A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó 
lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi 
identitástudat erősítésére. Ennek keretében, jelen felhívás alapján támogatás igényelhető az 
egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező 
személy foglalkoztatására. 
 
A kiírásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt 
adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó 
azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 
 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi 
személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. 
(IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával 
rendelkeznek; 

 a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os 
felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak 
szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei; 

 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben 
foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani; 

 rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg:  
 Eszközbeszerzés - esetében legfeljebb 2.000.000 forint,  
 Egyházi közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása - esetében, a 2021. évi 

garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben 3.035.340 forint 
összeghatárig. 

 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. március 31. - 2021. április 30. között. 

 
 

„Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése” MFP-
FFT/2021 

 
A pályázati kiírás célja a felekezeti temetők, temetkezési emlékhelyek, temetőkertek 
karbantartására, felújítására támogatást biztosítson, és elősegítse a vidéki településkép 
vonzóbbá tételét, javítsa és fejlessze az épített települési környezetet. 



 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be a 2020. január 01. napján a Belügyminisztérium által 
kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések5 esetén azon 
egyházi közösségek, történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének 
megfelelnek: 
 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi 
személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. 
(IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával 
rendelkeznek; 

 a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1%-os 
felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak 
szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei; 

 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek,  
 abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anya-egyházközség is beadhat 

kérelmet saját körzetében működő szórvány, filia támogatására, ha a projekt 
megvalósulási helyszíne 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen van; 

 rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg: Maximum 30.000.000 forint összeghatárig a kiírás 
2.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenységekre, vagy maximum 5.000.000 forint 
összeghatárig a 2.1.1.2. pont meghatározott tevékenységekre. 
 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 07. - 2021. május 07. között. 
 

 
Magyar Falu Program Pályázati kiírásai  

önkormányzatok, önkormányzati társulások számára 
 
 

„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” MFP-ÖTIF/2021 
 
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési 
önkormányzatok tulajdonában lévő működő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő 
kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak 
ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által. 
 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: önkormányzatok. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg:  
 Temetők infrastrukturális fejlesztése esetében 30.000.000 Ft,  
 Temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások esetében 5.000.000 Ft. 
 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 7. - 2021. május 7. között. 
 
 
 
 



„Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése” MFP-OJKJF/2021 
 
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken 
közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építése, kialakítása, felújítása, eszközök és 
felszerelések fejlesztése, beszerzése. 
 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 5.000.000 Ft 
 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 07. - 2021. május 07. között. 
 
 

„Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” MFP-UHK/2021 
 
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 
számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, hidak, 
kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam tulajdonában 
(a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi kerékpárforgalmi 
létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére. 
 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 40.000.000 Ft. 
 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. március 31. - 2021. április 30. között. 
 
A pályázati kiírások az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/ 
 

 
HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 

 
A kormányzati rendelkezésekkel összhangban, a COVID-19 járvány kedvezőtlen alakulása 
miatt a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájában a személyes 
ügyfélfogadás 2021. március 8. napjától határozatlan ideig szünetel. Megkereséseiket 
továbbra is várjuk minden nap 8-16 óra között a 30/718-0902 telefonszámon, illetve 
monika@cserhatalja.eu e-mail-címen. 
 
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 

 


