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Társadalmi vitán a Közös Agrárpolitika 2023 és 2027 közötti hazai 

támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai terv 
 

Az Agrárminisztérium a szakmai szervezetekkel együttműködve elkészítette a Közös 

Agrárpolitika 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai tervet, 

amit a benyújtás előtt utolsó lépésként társadalmi vitára bocsájt – jelentette be Nagy István 

tárcavezető. 

 

A miniszter arra emlékeztetett, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) szabályrendszerében 

alapvető változások következnek be, a tagállamoknak ezért a forrásaik összességére az ágazati 

célokat és az azok eléréséhez szükséges intézkedéseket is magában foglaló stratégiai tervet 

kell készíteniük. Az új teljesítési modell szerint az intézkedések sikerességét előre lefektetett 

eredménymutatók tényleges elérésével kell alátámasztani. A dokumentumot december 31-ig 

kell hivatalosan benyújtani az Európai Bizottsághoz. A tervek a jóváhagyás után válnak 

jogilag hatályossá, várhatóan a jövő év második felében - tette hozzá. 

 

Nagy István kitért arra is, hogy a KAP kereteit a Megújuló vidék, megújuló agrárium program 

megvalósításának szentelik. Ebben a tudatban fejlesztjük az agráriumot és 

élelmiszerelőállítást, megőrizzük teremtett világunk természeti értékeit, és a vidéken élők 

számára jobb életminőséget teszünk lehetővé – jelezte a miniszter. A tárcavezető kiemelte, az 

elmúlt tíz évben a hazai mezőgazdaság a második legnagyobb növekedést produkálta az 

Európai Unióban. Az élelmiszertermeléshez pedig csaknem félmillió magyar család 

megélhetése kapcsolódik.  

 

Kifejtette, a program egyrészről válaszol a 21. századi kihívásokra, az erősödő nemzetközi 

versenyre, a klímaváltozásra, a csökkenő biodiverzitásra, az élelmiszerellátási biztonság vagy 

éppen a munkaerőhiány kérdésére, másrészről húzóágazataink megerősítésével hozzájárul a 

regionális versenyben való élre kerüléshez. Hangsúlyozta, a rendelkezésre álló források felét 



gazdasági fejlesztésre fordítjuk, harmadát pedig a környezet- és klímavédelemre, ami a 

korábbi időszak dupláját jelenti. Emellett a kistelepülések fejlesztésére jutó összeg 

negyedével növekszik, amely így a források tíz százalékát teszi ki. 

 

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a KAP I. pillérének keretében 3400 milliárd 

forintot, a II. pillér tekintetében pedig 2853 milliárdot fordítunk a mezőgazdaság, 

élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére. Mindez azért lehetséges, mert a kormány 

úgy döntött, hogy az uniós jog adta maximális mértékben, 80 százalékban biztosít nemzeti 

kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési forrás mellé. 

 

Nagy István azt is közölte, a leendő támogatások között régi és új elemek is megjelennek. 

Továbbra is lesz területalapú támogatás, ráadásul a kisgazdaságok és a fiatal termelők 

többletforráshoz juthatnak. Megmaradnak a termeléshez kötött támogatások, és új elemként a 

közvetlen támogatások között megjelenik az úgynevezett agroökológiai alapprogram, amely a 

gazdálkodók többlet környezeti vállalásait kompenzálja.  

 

A vidékfejlesztési támogatások között meghatározó lesz a versenyképességet és 

hatékonyságot növelő beruházások segítése, de megmarad az agrár-környezetgazdálkodási 

program és az ökológiai gazdálkodás támogatása is. A vidéki gazdaság és közösségek 

erősítése érdekében forráshoz juthatnak a kistelepülések az alapszolgáltatásaik és 

infrastruktúrájuk fejlesztésére. Emellett kibővített eszköztár szolgálja majd a tudásátadást és 

az innovációt is – sorolta a tárcavezető. 

 

Fontos, hogy minél többen elmondják véleményüket a Tervvel kapcsolatban. Az alábbi linkre 

kattintva megnyílik az az online kérdőív, aminek kitöltésével Ön is hozzájárulhat a Terv 

sikeres társadalmasításához, ezen keresztül pedig a megújuló vidék és a megújuló agrárium 

jövőjéhez. 

 

A KAP Társadalmi Egyeztetés című kiadvány az alábbi linken érhető el. 

https://kormany.hu/dokumentumtar/az-uj-kap-tarsadalmi-egyeztetese 

 

Az online kérdőívet pedig itt lehet kitölteni. 

A kérdőív az alábbi linken érhető el: https://forms.office.com/r/P8yEqMR55n 

 

Forrás: AM Sajtóiroda 

 

 

Már a Vidékfejlesztési Programban is lehet költségnövekmény igényt 

benyújtani! 
 

A 2021. december 15-én megjelent Magyar Közlöny 2021. évi 229. számában a 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet módosítása, mely alapján a Vidékfejlesztési Program egészül ki a 

költségnövekmény igénylés lehetőségével. 

 

Az EMVA-ból finanszírozott projektek építésre irányuló projektelemével kapcsolatban 

felmerült költségnövekmény miatti támogatás növelését a kedvezményezett egy alkalmommal 

kezdeményezheti. Ha az adott felhívás eltérően nem rendelkezik, a projekt 

költségnövekménye vonatkozásában igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a 

támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó Építési Normagyűjteményben 

https://kormany.hu/dokumentumtar/az-uj-kap-tarsadalmi-egyeztetese
https://forms.office.com/r/P8yEqMR55n


meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább 

ötmillió forint. 

 

A kedvezményezett által biztosított önerő aránya a projekt támogatásának növelése esetén 

sem csökkenhet azzal, hogy az eltérő támogatási intenzitású tevékenységeket tartalmazó 

projekt esetén az önerő aránya tevékenységenként vizsgálandó. A költségnövekmény, az adott 

program érintett prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási 

keretösszegén belül, vagy ha a Kormány a 44/C. § (4) bekezdése szerint a prioritásra 

maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig rendelkezésre 

áll. 

 

Az új paragrafust a 2020. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek alapján 

létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni. 

 

A módosítás 2021. december 15-től lép hatályba. 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/06684cf91c3419524bae302b28e47fce348e7c6b/me

gtekintes 

 

 

Módosult a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 

eszköz fejlesztése” című felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-20 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi 

pontokat érinti: 

1. Pontosításra kerül a felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás című pontja, miszerint a 

felhívás keretösszege 3 milliárd forintról 13 milliárd forintra emelkedik, a támogatási 

kérelmek várható száma pedig 100-130 db-ra változik. 

2. Pontosításra került a jogszabályi hivatkozás a felhívás 3.6.1 A projekt területi 

korlátozása című pontjában. 

3. A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontja 

további két új szakasszal került kiegészítésre, így a támogatási kérelmek benyújtására 

2022.05.03.-ig van lehetőség. 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai 

az alábbi szerint alakultak: 

Az 1. számú melléklet Jogszabályok gyűjteménye és a Támogatói Okirat a fentiekben foglalt 

változásokkal harmonizál. 

 

A változtatások a 2021. december 17–én kezdődő szakasszal léptek hatályba. 

 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-

eszkz-fejlesztse-cm-vp6-7211-20-kdszm-felhvs 

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/06684cf91c3419524bae302b28e47fce348e7c6b/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/06684cf91c3419524bae302b28e47fce348e7c6b/megtekintes
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-cm-vp6-7211-20-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-cm-vp6-7211-20-kdszm-felhvs


Módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki 

turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1–21 kódszámú) felhívás 
 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat 

érintik: 

 

1. Módosításra került a felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése című pontja, miszerint: 

„Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5. 

fejezetben felsorolt általános költségekhez kapcsolódó számla kiállítási dátuma nem lehet 

régebbi, mint 2014. január 1.” 

 

2. Pontosításra kerültek a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési 

szempontok 4. és 5. számú pontjaihoz fűződő lábjegyzetek. 

 

3. Módosításra került a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontja, 

miszerint: 

 

Törlésre került: 

„4.1 A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment 

tevékenység személyi jellegű ráfordításai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú 

mellékletének 3.5.4. pontnak megfelelően (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú 

mellékletének 3.8.1.1. pontja alapján). 

 

4.2. A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, 

illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdése alapján 

meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök - költsége (pl. 

nyomtató, számológép, papír, írószer), (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú 

mellékletének 3.8.1.3. pontja alapján).” 

 

A továbbiakban: 

„4. Projektmenedzsment költségek 

4.1. A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment 

tevékenység költsége.” 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás 8. számú melléklete az 

alábbiak szerint módosult: 

A felhívásban foglaltakkal összhangban a lezárt üzleti év képezi az árbevétel számítás alapját. 

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

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

 
 

Elindult a legnagyobb hazai napelemes pályázat 
 

December 6-tól van lehetőség támogatási kérelmek benyújtására az "RRF-6.2.1 - Lakossági 

napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes 

rendszerekkel kombinálva" című pályázat keretében.  

 

A pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs


tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő 

támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági 

korszerűsítést hajtsanak végre.  

 

A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye, amivel energiát lehet megtakarítani. 

Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. Eredményeként 

korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek. 

 

A felhívásra kérelmet kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat 

be, aki 

a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és 

b) a beruházással érintett ingatlanban tulajdonnal rendelkezik és 

c) megfelel a jövedelmi előírásnak. 

 

Támogatás két tevékenységre igényelhető: 

1. A saját fogyasztást fedező, tetőre helyezett napelemes rendszerre lehet igényelni legfeljebb 

2,9 millió forintot. 

2. A tetőre helyezett napelem mellett hőszivattyús fűtési rendszerre, villamosenergia-tároló 

beépítésére és nyílászárók cseréjére is lehet pályázni. Erre legfeljebb 11,3 millió forint 

kapható. 

 

A pályázatok benyújtása szakaszosan történik, régiónként.  

A december 6-án indult benyújtási időszakban Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékből pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyékből pályázók 2021.12.20. 17:00 órától 2022.01.10. 18:00 óráig 

nyújthatnak be pályázatot.  

 

A pályázati felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva érhetőek el:  

 

https://napelem.palyazat.gov.hu/ 

 

 

Az év első munkanapjától indul 2022-ben a Magyar Falu Program 
 

14 felhívással 2022. január 3-án megjelennek a Magyar Falu Program pályázati kiírásai és 

már aznap beadhatók a kérelmek. A Miniszterelnökség által kiadott közlemény szerint az 

eljárási rend tovább egyszerűsödik: rövidebb 30-35 napos lesz a benyújtási idő és gyorsabb 

lesz a bírálati szakasz is. A korábbi népszerű felhívások mellett új célok megvalósítására is 

lehet forrást nyerni.  

 

A jövő évtől éppen ezért lehetőség nyílik a meglévő bölcsődeépületek felújítására, továbbá 

először lehet pályázni fogászati kezelőegység beszerzésére is. Kültéri közösségi terek, 

létesítmények, például színpad építésére, fejlesztésére, valamint gépjárművek tárolására 

szolgáló építmény, mobil létesítmény kialakításának lehetőségét is megteremtik az új 

felhívásokban. Bővül az út-, híd-, és kerékpárút-építési pályázat, amelynek keretében 2022-től 

vízelvezető csatornarendszerek javítására és építésére is lehet forrást nyerni. Változatlan 

formában lesz elérhető az óvodai épület, a faluház, a művelődési és a kultúrház fejlesztésének 

https://napelem.palyazat.gov.hu/


lehetősége, valamint az orvosirendelő-fejlesztési pályázat. A kedvezményezettek az 

önkormányzatok, amelyek a növekvő építési árak miatt a magasépítési beruházások esetében 

megemelt támogatási összegre nyújthatnak be igényt. Könnyítés számukra, hogy a Támogatói 

Okirat kibocsátásához nem szükséges az építési engedély megléte, elég az engedélyezési 

eljárás elindításának igazolása. 

 

Továbbra is lehet pályázni közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint 

bértámogatásra, kommunális eszközök beszerzésére, óvodai játszóudvarok és közterületi 

játszóterek kialakítására. A járdaépítési pályázat keretében igényelhető támogatás 10 millió 

forintra emelkedik, az összeg jövőre – az anyagköltségen túl – már vállalkozói díjra is 

elszámolható. Az önkormányzatok számíthatnak a szolgálati lakásépítése, valamint a tanya- 

és falubusz beszerzésére irányuló pályázatokra. Ismét kiírják az iskolaépület- és tornaterem-

fejlesztési pályázatot, amelynek a kedvezményezettjei a tankerületek lesznek. 

 

Jelentős forrásra pályázhatnak továbbá az egyházközösségek három célterületre: egyházi 

közösségi terek fejlesztése és eszközbeszerzés, bértámogatás, valamint egyházi temetői 

infrastruktúra fejlesztése kategóriákban. A pályázati célok közé mind az egyházi fenntartású, 

mind az önkormányzati fenntartású temetők estében bekerül a digitális temetői nyilvántartás 

beszerzése és működtetése. 

 

A falusi civil szervezetek ismét pályázhatnak tevékenységük támogatására. 

 

Forrás: MTI 

 

HACS munkaszervezeti iroda Ünnepi nyitvatartás 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája 2021. december 27. és 31. 

között telefonon és e-mailben folyamatosan elérhető. Személyes ügyintézést esetén, kérjük 

keressék munkatársunkat időpont egyeztetés céljából az alábbi elérhetőségeken:    

 

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 

 

mailto:LEIRATKOZÁS
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=98
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