
Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 

http://hellovelence.hu/palyazatok-2014-2020 

A könnyebb használhatóság érdekében word formátumban is elhelyeztük az adatlapokat. 

Az igazolásokhoz kapcsolódó dokumentumokat kérjük word formában kitöltve részünkre 

elküldeni, hogy az általunk aláírt dokumentumokat előkészíthessük időben, személyesen 

vehetők át, előzetes bejelentkezés alapján. 

 

 

Pályázati Felhívások:  Magyar államkincstár honlapjáról, mindig a legutolsó hatályos 

változatot nézzük. A beadás előtt le kell ellenőrizni, hogy menetközben nem módosult e a 

Helyi Felhívás, az ÁÚF, vagy a kitöltési segédlet.  

 

http://hellovelence.hu/palyazatok-2014-2020


 

 
Helyi Fejlesztési Stratégia: az Irányító Hatóság által elismert LEADER HACS-nak az 
illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként – aktualizált 
és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája.  
 
www.hellovelence.hu  
 
Az árajánlatos tételek megfelelőségének ellenőrzése: 

- alaki, formai 

So
rs

zá
m

 

Té
te

l 

m
eg

n
ev

ez
é

se
 /

 

m
ű

sz
ak

i 

ad
at

ai
 /

  

V
TS

Z 
/ 

TE
SZ

O
R

 

sz
ám

 
Té

te
l 

m
en

n
yi

sé
ge

 
M

en
n

yi

sé
gi

 

eg
ys

é
g 

Eg
ys

é
gá

r 

N
e

tt
ó

 á
r 

Á
fa

 

B
ru

tt
ó

 

ár
 

1.        

2.        

3.        

Összesen:    

 

- *Az árajánlat kötelező mellékletét képezi az árajánlatban szereplő tétel/tételek 

műszaki leírása 

-  
az árajánlat adó jogosult a tétel árajánlat adására: https://www.e-

cegjegyzek.hu/?cegkereses 

- https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0709025324/TaroltCegkivonat 
- https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok:  

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegeklekerdezes 
(teáor) 

272/2014 Kormány rendelet: 2.3.2.5b.1959 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a 
támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, 
ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, 
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy 
fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a 
kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, 
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve 

http://www.hellovelence.hu/
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0709025324/TaroltCegkivonat
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegeklekerdezes
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj1958id193b


kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt 
vállalkozásnak minősül. 

2.3.2.5.1957 A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a 
szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, 
a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján 
kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók 
szerinti fajlagos árat). A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően 
részletezetteknek és ilyen módon ellenőrizhetőknek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható 
legyen a besorolásuk. Ha a szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését 
írja elő a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább 
három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni. A 
támogatást igénylő és a kedvezményezet köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát. A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó 
dokumentumokat - amennyiben a felhívásban korábbi benyújtás előírására nem került sor -, 
a legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési igénylés részeként be kell nyújtania a 
kedvezményezettnek. 

Kapcsolódó vállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 4. § (3) – (6) bekezdései szerinti vállalkozások. 
Partnervállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozás. 
 
Indikátor: uniós jogszabályokban és a programban nevesített, valamint az európai uniós 

források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, 

eredményt vagy teljesülést mérő mutató. 

Minden Helyi felhívás egyenként tartalmazza a vállalt indikátorokat,  

Ezen a panelen kell megadni a pályázati felhívás alapján a támogatási kérelem 
benyújtásakor gyűjtendő indikátorok adatait.  
(ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS  E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ LEADER Helyi 
Felhívások) 
 
Innováció: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 

törvény 3. § 1. pontja értelmében a gazdasági tevékenység hatékonyságának, 

jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében 

végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, 

amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön 

létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére 

kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott 

szervezetnél minősülnek újdonságnak. 

 

Megvalósítási hely: A támogatási kérelemben megjelölt, a projekt megvalósulását szolgáló 

önálló ingatlan (egy helyrajzi számon nyilvántartott) vagy természetben összefüggő önálló 

ingatlanok (több helyrajzi számon nyilvántartott), közutak, -terek, vasutak, csatornák 



elágazással és kereszteződéssel, valamint közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem 

szakított területe. Indokolt esetben egy megvalósítási helynek kell tekinteni az egymással 

nem összefüggő helyrajzi számokon lévő helyszíneket, amennyiben a különböző helyrajzi 

számokon megvalósuló projektelemek műszaki és/vagy gazdasági értelemben összefüggnek, 

és egységes projektet alkotnak. 

Ezen a fülön kell megadni a projekt megvalósítási helyére, illetve a megvalósítandó 

tevékenységekre vonatkozó adatokat. 

 
AÚF: 1. Amennyiben az ingatlan a támogatást igénylő kizárólagos tulajdonában van, a 
támogatást igénylőnek azt szemle típusú tulajdoni lap másolat benyújtásával szükséges 
igazolnia.  

2. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő tulajdonában 
vagy nem a támogatást igénylő kizárólagos tulajdona, és az ingatlan a támogatást igénylő 
kizárólagos tulajdonába kerül:  
A tulajdonosváltást a támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek a vonatkozó szemle 
típusú tulajdoni lap másolat bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a támogatást 
igénylő/kedvezményezett/Magyar Állam tulajdonosként kerül feltüntetésre.  
Kisajátítás esetén a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 
valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 
178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet szerinti kisajátítási terv alapján az érintett ingatlanok 
tulajdoni lapjait a Kedvezményezett a projekt záró kifizetési igénylésével egyidejűleg köteles 
benyújtani.  
3. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő tulajdonában vagy 
nem a támogatást igénylő kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem 
kerül a támogatást igénylő tulajdonába:  

- Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat 
szükséges arról, hogy hozzájárul a helyi támogatási kérelemben szereplő projekt 
megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll;  

- Érintett ingatlanok szemle típusú tulajdoni lap másolatai szükségesek;  

- A támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló 
bérleti, vagyonkezelési, vagy egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot 
biztosító szerződéssel kell rendelkeznie és azt be kell mutatnia, kivéve azon eseteket 
amikor a támogatást igénylő nem tulajdonosa az ingatlannak, de annak használatára holtig 
tartó haszonélvezeti joga, vagy özvegyi joga alapján jogosult.  

- A szerződés:   
- legalább a fenntartási időszak végéig szól,  

- tartalmazza fenntartási időszakra, a helyi támogatási kérelem fejlesztés megvalósítására 
vonatkozó biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget,  

- nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt rendes 
felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A Szerződésben foglalt jogok 
és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag az IH előzetes 
írásbeli beleegyezésével gyakorolható,  



- nem tartalmazhat olyan rendelkezést, ami a bérlő, használó számára az elvitel jogát 
korlátozná,  

- tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely biztosítja, hogy az ingatlan tulajdonosa a 
fejlesztés révén ne részesülhessen – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan 
előnyben (pl.: a jogviszony megszűnésének szabályozása körében ki kell térni különösen a 
fejlesztés esetleges maradványértékének elszámolására, oly módon, hogy az ingatlan 
tulajdonosa a maradványérték megtérítésére köteles, amennyiben az nem került egyéb 
módon ellentételezésre).  
 

Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás. 

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) minősítés megállapításához és a 
partner és kapcsolt vállalkozások meghatározásához (Magyar Államkincstár honlap) 

Online kommunikációs eszköz: magába foglalja a projekt eredményeinek interneten 

keresztül történő bemutatását (ide tartozhat: a projekt eredményeinek bemutatására 

kialakított honlap, e-learning képzés kialakítása, online sajtócikk, közösségi média 

alkalmazása – úgy mint facebook, twitter, youtube, instagram). 

KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapun benyújtott az ügyfél részére ügyfélkapun 
keresztül továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy 
továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az ügyfél ügyfélkapuján található értesítési 
tárhelyre a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül 
megküld.  
 
Lezárt üzleti év: beszámolóval/SZJA bevallással lezárt üzleti év. 

Projekt szintű mérföldkő: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a projekt megvalósítása 

szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai 

vagy műszaki eredmény. 

Mérföldkövek  
Ezen panelen lehet a projekt megvalósítása során tervezett mérföldkövekre, valamint a 

műszaki szakmai eredményekre vonatkozó adatokat megadni. A pályázati felhívás 

tartalmazza, hogy maximálisan hány mérföldkő tervezhető. 

ÁUF: A kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek 
elérését követő tizenöt napon belül köteles beszámolót benyújtani a projekt műszaki-
szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint 
hatékonyságáról. A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló 
dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni.  
A mérföldkövek elérésekor kötelezően benyújtandó kifizetési igénylés tartalmazhat egyéb, 

a mérföldkőben vállalt eredményhez nem kapcsolódó költség elszámolását is. 

Időközi kifizetési igénylést a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését 

megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között 



legfeljebb egy időközi kifizetési igénylés nyújtható be, a projekt keretében felmerült 

költségek elszámolása érdekében. 

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: Ebben a mezőben írja le, 
hogy az adott mérföldkő eléréséig mekkora támogatási összeget kíván felhasználni. 
(Amennyiben több mérföldkő is van, akkor külön-külön szükséges megadni az adott 
mérföldkőnél tervezett igényelni kívánt támogatási összeget, azaz ne a kumulált összeg 
kerüljön megadásra. Ügyeljen arra, hogy a mérföldkövenként megadott összegek értéke 
egyezzen meg a tervezett támogatási összeggel).  
 
Üzleti terv: 
Az Üzleti Terv word formátumban megtalálható a www.hellovelence.hu honlapon 
http://hellovelence.hu/palyazatok-2014-2020  
Az Üzleti tervet/Megvalósíthatósági Tervet pdf dokumentumban kell a pályázathoz 
felcsatolni, 
A Kérelemadatokkal legyen szinkronban. Mérföldkővel- (pályázati kérelem-üzleti terv)szintén 
 
Mindenekelőtt kérjük, hogy az adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, 
könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.  
A kitöltés során elsősorban a jelenlegi pályázatról, projektről adjon információkat, a 
tervezett tevékenységek, és költségek alátámasztására. 
A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a pályázat elbírálásánál, segítik a 
projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését.  
Teljes projektösszeg alatt a beruházás teljes értéke, a pályázati felhívás Az elszámolható 
költségek köre része alapján számított költségek összege értendő.  
Az üzleti terv egyes kérdéseihez kapcsolódóan csatolandó dokumentumokat elektronikus 

úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. 
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