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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

4.1. Támogatást 
igénylők köre 

A támogatást igénylők köre kiegészül a 
természetes személyekkel (adószámmal 
nem rendelkező magánszemélyekkel). 

A támogatást igénylők köre kiegészül a 
természetes személyekkel (adószámmal nem 

rendelkező magánszemélyekkel). 

4.1. Támogatást 
igénylők köre 

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá 
meg kell felelni az alábbi feltételeknek: 

 
a) a felhívás megjelenésének időpontjában a 

megvalósítási hely szerinti településen 
székhellyel/telephellyel rendelkezik 

(…)  
d) amennyiben az utolsó lezárt üzleti év 

alapján a mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevétele az 50%-ot eléri, a VP6-

6.2.1-16 vagy VP6-6.4.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében támogatást nem 

nyert, illetve benyújtott és el  nem bírált 
pályázattal nem rendelkezik 

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá meg 
kell felelni az alábbi feltételeknek: 

 
a) a felhívás megjelenésének időpontjában a 
megvalósítási hely szerinti településen vagy a 

HACS tervezési területen 
székhellyel/telephellyel/fiókteleppel, adószámmal 
nem rendelkező magánszemély esetén állandó 

lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik 
(…) 

d) amennyiben az utolsó lezárt üzleti év alapján a 
mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétele az 50%-ot eléri, a VP6-6.2.1-16 vagy 
VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás 

keretében támogatást nem nyert, illetve a VP6-
6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 

benyújtott és el  nem bírált pályázattal nem 
rendelkezik, adószámmal nem rendelkező 

magánszemély esetén a VP6-6.4.1-16 
kódszámú pályázati felhívás keretében 

támogatást nem nyert 

4.2. 
Támogatásban 
nem 
részesíthetők 
köre 

d) Akinek az utolsó lezárt üzleti év alapján a 
mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétele eléri az 50%-ot és a VP6-6.2.1-16 
vagy VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati 

felhívás keretében támogatást nyert, vagy 
benyújtott és el nem bírált pályázattal 

rendelkezik. 

d) Akinek az utolsó lezárt üzleti év alapján a 
mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétele eléri az 50%-ot és a VP6-6.2.1-16 vagy 
VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás 

keretében támogatást nyert, vagy a VP6-6.4.1-16 
kódszámú pályázati felhívásra benyújtott és el 

nem bírált pályázattal rendelkezik, illetve 
adószámmal nem rendelkező magánszemély 

esetén a VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázati 
felhívás keretében támogatást nyert. 



4.3. A támogatási 
kérelem 
benyújtásának 
határideje és 
módja 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.03.02; 
2018.05.04; 2018.08.31;2018.12.14. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 2018.03.02; 2018.05.04; 
2018.07.31; 2018.09.30; 2018.12.14. 

6.1. A támogatási 
kérelem 

elkészítése során 
csatolandó 

dokumentumok 
listája 

i) mezőgazdasági árbevétel arányát igazoló 
irat 

- a könyvvezetést végző személy által 
készített és ellenjegyzett, a felhívás 4. számú 

melléklete alapján készült levezetéssel 
alátámasztott számítás az utolsó lezárt év 
szerinti mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevételről, melyhez csatolni 

szükséges a vonatkozó főkönyvi kivonatot 
és/vagy mérleg beszámolót (induló 
vállalkozás esetén nem releváns) 

- őstermelő esetén személyi jövedelemadó 
bevallás, valamint az adóbevallásra nem 

kötelezett őstermelők esetén az értékesítési 
betétlap 

i) mezőgazdasági árbevétel arányát igazoló irat 
- a könyvvezetést végző személy által készített és 

ellenjegyzett, a felhívás 4. számú melléklete 
alapján készült levezetéssel alátámasztott 

számítás az utolsó lezárt év szerinti 
mezőgazdasági tevékenységből származó 
árbevételről, melyhez csatolni szükséges a 

vonatkozó főkönyvi vagy rovatszám kivonatot 
és/vagy mérleg beszámolót (induló vállalkozás, 
adószámmal nem rendelkező magánszemély 

esetén nem releváns) 
- őstermelő esetén személyi jövedelemadó 

bevallás, valamint az adóbevallásra nem kötelezett 
őstermelők esetén az értékesítési betétlap 

új o) pont kerül beszúrásra 
 

o) amennyiben a támogatást igénylő 
telephely/fióktelep alapján jogosult a kérelem 

benyújtására és a telephely/fióktelep a b) 
pont szerinti iratokkal nem igazolható, NAV 

változásbejelentés vagy törzsadat 

új o) pont kerül beszúrásra 
 

o) amennyiben a támogatást igénylő 
telephely/fióktelep alapján jogosult a kérelem 
benyújtására és a telephely/fióktelep a b) pont 

szerinti iratokkal nem igazolható, NAV 
változásbejelentés vagy törzsadat 

új n) pont kerül beszúrásra: 
 

n) adószámmal nem rendelkező 
magánszemély esetén lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

új n) pont kerül beszúrásra: 
 

n) adószámmal nem rendelkező magánszemély 
esetén lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(lakcímkártya) 

b) egyéni vállalkozói igazolvány/ügyvédi 
kamarai nyilvántartási igazolás/30 napnál 

nem régebbi cégkivonat 

b) egyéni vállalkozói igazolvány vagy illetékes 
járási hivatal igazolása vagy egyéni vállalkozói 

nyilvántartás törzsadat/ügyvédi kamarai 
nyilvántartási igazolás/30 napnál nem régebbi 

cégkivonat 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

1. Általános elvárások az elérendő 
eredményekre vonatkozóan kiegészül a 

következő bekezdéssel: 
 

- adószámmal nem rendelkező 
magánszemélynek vállalnia kell, hogy a 
támogatás megítélését követően az első 

kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig 
egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti 
magát, vagy egyéni céget vagy kizárólagos 

tulajdonú gazdasági társaságot alapít és 
tevékenységét a fenntartási időszak végéig 

akként végzi 

1. Általános elvárások az elérendő eredményekre 
vonatkozóan kiegészül a következő bekezdéssel: 

 
- adószámmal nem rendelkező magánszemélynek 

vállalnia kell, hogy a támogatás megítélését 
követően az első kifizetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba 
veteti magát, vagy egyéni céget vagy kizárólagos 

tulajdonú gazdasági társaságot alapít és 
tevékenységét a fenntartási időszak végéig akként 

végzi 



6.2. Az első 
kifizetési 

kérelemhez 
csatolandó 
mellékletek 

listája 

Új e) pont kerül beszúrásra a következők 
szerint: 

 
e) adószámmal nem rendelkező 

magánszemély pályázó esetén az egyéni 
vállalkozói igazolvány vagy az illetékes járási 

hivatal igazolása vagy egyéni vállalkozói 
nyilvántartás törzsadat vagy cégkivonat 

Új e) pont kerül beszúrásra a következők szerint: 
 

e) adószámmal nem rendelkező magánszemély 
pályázó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

vagy az illetékes járási hivatal igazolása vagy 
egyéni vállalkozói nyilvántartás törzsadat vagy 

cégkivonat 

3.5.1. A projekt 
megkezdése 

A fejezet 3. - alábbi - bekezdése törlésre 
kerül. 

 
Amennyiben a HACS előzetes helyszíni 

szemlét nem folytat le, a pályázót a kérelem 
benyújtását követő 60 napon belül értesíti. Az 
értesítést követően a projekt az igénylő saját 

felelősségére megkezdhető. 

A fejezet 3. - alábbi - bekezdése törlésre kerül. 
 

Amennyiben a HACS előzetes helyszíni szemlét 
nem folytat le, a pályázót a kérelem benyújtását 

követő 60 napon belül értesíti. Az értesítést 
követően a projekt az igénylő saját felelősségére 

megkezdhető. 

3.1.1.2. 
Választható 

önállóan 
támogatható 

tevékenységek 

technológia fejlesztés: a technológiai 
fejlesztést, kapacitásbővítést, korszerűsítést, 

minőség fejlesztést célzó eszköz-és 
gépbeszerzés  

technológia fejlesztés: a technológiai fejlesztést, 
kapacitásbővítést, korszerűsítést, minőség 

fejlesztést célzó eszköz-és gépbeszerzés, ide 
értve az immateriális javak beszerzését is 

4.4.2.2.  
Kiválasztási 
kritériumok - 

Hiánypótoltatható 
jogosultsági 
kritériumok 

a) a támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek (a felhívás 6.1. pontja 

szerint, kivéve a felhívás 4.1. pontjának 
történő megfelelést igazoló mellékletek - 6.1. 

b), i) pontok szerinti iratok 

a) a támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek (a felhívás 6.1. pontja 

szerint, kivéve a felhívás 4.1. pontjának történő 
megfelelést igazoló mellékletek - 6.1. b), i), n) 

pontok szerinti iratok 

1. sz. melléklet: 
fogalomjegyzék 

induló vállalkozás definíció kiegészítése, 
valamint új, a HACS tervezési területre 

vonatkozó pont beszúrása 

induló vállalkozás: az a vállalkozás, mely a 
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 
nem rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti 
évvel, valamint az adószámmal nem rendelkező 

magánszemély 
 

tervezési terület: a Körösök Völgye 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi 

területéhez tartozó Békés, Békéscsaba, 
Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, 

Csárdaszállás, Csorvás, Gerendás, 
Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, 

Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, 
Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás 
települések bel-és külterületeinek összessége 

 


