
10. évfolyam 5. szám

2021. augusztus 29.
 
 

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 
EGYESÜLET HÍRLEVÉL 

 
Módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  

VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikrovállalkozások eszközbeszerzése” felhívása 
 
A már megkezdett és folyamatban lévő vállalkozásfejlesztési célú támogatási kérelmek teljes 
körű benyújtása érdekében 2022. janiár 31. napjára módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési 
Egyesület felhívásai esetében a támogatási kérelmek benyújtásának határideje. Az új 
értékelési szakaszok:  
2021.09.30. 
2021.10.29. 
2021.11.30. 
2022.01.31. 
 
A felhívás módosításának jegyzéke letölthető formátumban elérhető a www.cserhatalja.eu 
oldalon. A felhívás módosítás 2021. augusztus 11. napjától érvényes. 
 
A módosított felhívás és mellékletei elérhetőek az alábbi linken: 
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 
 

LEADER Kérelmezők részére! 
 
A LEADER programhoz kapcsolódóan beérkezett támogatási kérelmek hiánypótlásának 
segítése érdekében az alábbi, hiánypótláshoz kapcsolódó formanyomtatványok érhetőek el a 
Magyar Államkincstár Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés honlapján az 
Alkalmazások/LEADER helyi felhívások menüpont alatt: 
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok): 
 
- az „Árajánlat űrlap hiánypótláshoz.pdf” elnevezésű dokumentum, mely a hiánypótlás során 
az árajánlatos tételek felvezetésére, 
- a „TK_Hianypotlaskor_hasznalando_ENGY_tetelek_import_segedlet.xlsm”  elnevezésű 
excel táblázat, mely az ÉNGY-s tételek rögzítésére szolgál. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az építéshez kapcsolódó korábbi formanyomtatványok használata 
már nem szükséges. 
 



Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 
 
 

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 
 
A Magyar Falu Program keretében, a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős 
Kormánybiztos és az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet lebonyolításában 
valósul meg a belügyminiszter vezette minisztérium által, 2021. január 1-jén 5000 fő vagy 
annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati 
rendezvényeinek támogatása. 
 
A kormány 1513/2021. (VII. 29.) számú, a kistelepülési önkormányzati rendezvények 
támogatásáról szóló határozatának értelmében, maximálisan 1 millió forintot igényelhetnek a 
Belügyminisztérium 2021. január 1-jei nyilvántartása szerinti, az 5000 főnél kevesebb állandó 
lakosú települések önkormányzatai. 
 
A támogatás az összes kedvezményezett számára elérhető lesz, minden résztvevő csak egy 
igényt nyújthat be, de több programot is megjelölhet. Az összegből a 2021. június 14-e óta 
engedélyezett falunapok rendezési költsége is elszámolható lesz. 
 
A megvalósításra a jogyakorlatON.hu felületen keresztül nyújtható be igény. 
 
A támogatási igény benyújtására 2021. 08. 30-án éjfélig van lehetőség, ezt követően a 
rendszer lezár. 
 
A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2021. június 14. 
 
A támogatott tevékenység időtartamának utolsó napja: 2022. április 30. 
 
A támogatás felhasználásának határideje (a számlakifizetés utolsó napja): 2022. május 15. 
 
https://jogyakorlaton.hu/  
 
 

2021. augusztus 18-án megjelent  
a Kormány 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete az 

egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai 
célú módosításáról 

 
A szálláshelyminősítési rendszer fokozatos bevezetését, valamint a vendéglátóhelyek és 
attrakciók Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozását érintő 
fontos változások lépnek életbe. 
 
Megjelent az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő rendszer 
(kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai 
és működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ attrakciókkal 
és vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről. 
 
A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységük folytatásához, minősíttetni kell 
magukat, és meg kell a felelniük a minősítő szervezet által közétett követelményeknek. A már 



nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy egyszerű regisztráció 
segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges kezdeményezni: 
szállodák és panziók 2021. december 31-ig, kempingek, üdülőházak és közösségi 
szálláshelyek 2022. június 30-ig, magán- és egyéb szálláshelyek 2023. január 1-ig.  A 
besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget 
kapjanak, legyen az szálloda, panzió vagy éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjektív 
véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén. A 
rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb 
szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti.  A szálláshelyek minősítése típusonként 
egységes szempontok mentén történik, a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a 
panziókkal indul. 
 
A minősítéssel kapcsolatos teendőkről további részletes információkat kapnak majd az 
érintettek.  A turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a 
vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is 
részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak. Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az 
adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a döntéshozatalban, és a gazdaság 
fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni a szektor forgalmáról, és a 
fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz. 
 
Az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel módosul:  
 A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a 

meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken 
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 

 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet 

 
Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség 
 
https://mtu.gov.hu/cikkek/hamarosan-megjelennek-a-szallashelymin-sitest-es-az-ntak-m-
kodeset-erint-reszletszabalyok-2436 
 
 

Turisztikai Szolgáltatók részére! 
 

2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a 
szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által 
kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott 
célból. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). 
 
A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis 
(VIZA) rendszer látja el. A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett 
informatikai rendszer, amelyben 2021 szeptemberétől a magyarországi szálláshelyen 
megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon 
tárolják. 



 
A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig 
kezeli, tehát a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött 
adatokat, amelyeket kizárólag a rendőrség használhat fel bűnmegelőzési és bűnüldözési 
feladatainak ellátásához. 
 
VENDÉGEM okmányolvasóval bővített, új verzió bevezetése: 
A hatályos jogszabályok értelmében 2021 szeptemberétől minden magyarországi 
szálláshelyen megszálló összes vendég törvényben meghatározott személyes adatai titkosított 
módon beküldésre kerülnek a Vendég Információs Zárt Adatbázisba, vagyis a VIZA 
rendszerbe. A jogszabály elrendeli az adatok beolvasásához az okmányolvasó használatát, 
ennek megfelelően a VENDÉGEM szoftver egy új, okmányolvasó funkcióval bővül. A 
szoftver új verziója 2021. szeptember 6-tól érhető el. Ettől az időponttól kizárólag az 
okmányolvasóval bővített, új verzió lesz használható. 
 
A VENDÉGEM csökkentett mód az új verzió élesítésekor kivezetésre kerül, a továbbiakban 
már nem lesz használható. Az új verzióban minden, korábban rögzített adat, információ, 
foglalás és beállítás megmarad. Az info.vendegem.hu honlapon már megtalálhatóak az új 
verzió megismerését támogató oktatóvideók, felhasználói kézikönyv és e-tananyag is.  
 
Az új funkcióval bővített VENDÉGEM szoftver használatát online oktatással is támogatja az 
MTÜ, amelynek első moduljában a szoftver használatát mutatják be, 3 előadás keretében. Az 
egyes előadásokról részletes leírás olvasható az oktatas.vendegem.hu honlapon. Az előadások 
a LIVE menüpont alatt tekinthetőek majd meg, először az alábbi időpontban: 
 
ONLINE OKTATÁS ELSŐ MODULJÁNAK IDEJE: 
2021. AUGUSZTUS 31. 
13:00 VENDÉGEM teljes működés 
14:30 VENDÉGEM mobilapplikáció 
16:00 VENDÉGEM okmányolvasó használata 
 
Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség 
 
https://vizainfo.hu/ 
 

 
HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája minden hétköznap 8:00 és 
16:00 között várja az érdeklődőket.  
 
Ügyfeleink és a munkatársaink egészségének megóvása érdekében irodánk kizárólag 
előzetes időpont egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen ügyfeleket. 
 
HACS munkatárs elérhetőség:  
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 

 


