
 
10. évfolyam 7. szám 

2021. november 30. 

 

 

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET HÍRLEVÉL 

 

Megjelent a VP6-6.4.1–21 - Nem mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése felhívás 

 

 

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő 

mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek 

támogatása. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és 

működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a 

foglalkoztatás erősítése. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek 

támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő 

(beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

− székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő 

településen van; 

− igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.  

 

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan (akár több 

tevékenység is): 

a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-

üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik. 

b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, 

amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési 

engedéllyel. 

c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése 

és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 



szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: 

− új épület építése; 

− olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor 

érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik. 

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan 

támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: 

a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges 

épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése. 

b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges 

eszközök beszerzése. 

c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: 

út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása. 

 

Az a) - c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem 

haladhatják meg a 30 millió forintot. 

 

d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület 

tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény 

részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, 

biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, 

napelemes rendszer kialakítása). 

e) Kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha 

és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb. 

f) Az úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, 

terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás 

igénybevétele, projektmenedzsment. 

g) Ingatlan vásárlása. 

h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 

000 Ft értékhatárig). 

i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, 

üzembe helyezése. 

j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig). 

k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, 

étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése. 

 

Amennyiben a felhívás 3.1.1.1. fejezet a) és b) pontok szerinti tevékenysége (újonnan 

építendő szálláshely létesítése, újonnan kialakítandó szálláshely létesítése) valósul meg, 

abban az esetben a projekt eredményeként működő szálláshelynek a fenntartási időszakban 

évente legalább igazoltan 100 napos nyitva tartással kell üzemelnie. 

 

Amennyiben a jelen felhívás 3.1.1.1. fejezet c) és d) pontok szerinti tevékenysége (meglévő 

szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése, meglévő szálláshely bővítése új épülettel) 

valósul meg, abban az esetben a projekt eredményeként működő szálláshelyhez kapcsolódó 

vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak első teljes 

lezárt üzleti évétől kezdődően a fenntartási időszak végéig 10 %-kal meg kell haladnia a 



támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti évben 

mért értéket. 

 

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely fejlesztése valósul meg, abban az esetben a 

támogatást igénylő vállalja a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: 

FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány 

megszerzését, amelyet a záró kifizetési igényléshez szükséges csatolnia. A vállalás mindegyik 

támogatható tevékenység megvalósításakor értelmezendő, beleértve a felhívás 3.1.2.2. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek című pontja alá besoroltakat is. 

 

A megvalósítani kívánt projektek keretében egy helyrajzi számon csak azonos minősítési 

kategóriába eső szálláshely létesíthető. 

 

Amennyiben a projekt keretében szálláshellyel kapcsolatos tevékenység valósul meg, úgy a 

kedvezményezettnek eleget kell tennie a 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben (A szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről) foglaltaknak. 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében a 3.1.1.-3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően 

más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások; 

b) élő állatok és lágyszárú növények beszerzése; 

c) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági 

termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére 

irányuló fejlesztések (a továbbiakban az Annex I., a terméklistát a felhívás 2. számú 

melléklete tartalmazza); 

d) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése; 

e) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29 a. pontja szerinti nyaralóhajó és 

az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése; 

f) kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, 

közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése; 

g) fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése; 

h) helyi közút fejlesztése; 

i) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése; 

j) telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása; 

k) magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő 

és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, 

bővítése, korszerűsítése. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint. 

 

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től 

függően az alábbiak szerint alakul: 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban (Pásztói) lévő 

településen 60%. 



 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. naptól 2022. 

április 21. napig van lehetőség. 

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22. 

Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26. 

Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10. 

Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6. 

Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21. 

 

A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva letölthetők:  

 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-

vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs 

 

 

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 
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