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 HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

www.palyazat.gov.hu 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu 

 

Négy LEADER felhívás pályázható még a LEADER-ből 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület területén még 

pályázhatók az alábbi Felhívások. 

A pályázati Felhívások elérhetőek: https://e-
kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

és a www.hellovelence.hu honlapon formanyomtatványok, tájékoztatások találhatóak a pályázatok 

beadásának megkönnyítése érdekében. 

a Felhívásokhoz kapcsolódóan kiscsoportos Fórumot tartunk: 

MEGHÍVÓ 

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM a LEADER Helyi Felhívásokról 

Velence, Balatoni út 65. 

2018. november 28. szerda 15:00 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt tájékoztató 
fórumára, ahol a LEADER Helyi Felhívások kerülnek bemutatásra 

 
Témák: 
 

• Innovatív minta értékű turisztikai vonzerő fejlesztések 
Velencei-tó LEADER HACS, LEADER Helyi felhívások 2018 

• Pályázatok pontosan, egyszerűen, tervdokumentáció 
 

A helyi felhívás kódszáma: 

□ VP6-19.2.1.-93-1-17 

□ VP6-19.2.1.-93-2-17 

□ VP6-19.2.1.-93-3-17 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
http://www.hellovelence.hu/
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□ VP6-19.2.1.-93-4-17 

• ÉNGY alkalmazása 

• Mi a LEADER Innováció? Szabadidő parkok- játszóterek-közösségi terek- Bejárható 
Velencei-tó, 

• Mire figyeljünk az árajánlatoknál? 

• Hiánypótlás menete 
 

Tisztelt LEADER Pályázók! Hiánypótlás 

A benyújtott LEADER támogatási kérelmekhez kapcsolódó ügyintézés folyamatban van, a 

hiánypótlások kiküldése megkezdődött. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy minden pályázó 

november végéig megkapja a Hiánypótlást. 

Összegyűjtöttük a legfontosabb teendőket a beérkezett LEADER támogatási kérelmekhez 

kapcsolódó hiánypótlások elkészítéséhez. 

Az ügyfélkapu az érkezett küldeményről külön értesítést küld az ügyfélkapuhoz rendelt e-mail 

címre. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus 

szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. 

(Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül 

nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintik.) A hiánypótlás elmulasztása a 

kérelem elutasításával járhat. 

A hiánypótlások teljesítését segítő formanyomtatványok a következő linken érhetőek el: 

/images/uploaded//File/2018/hianypotlas_feltoltese_lepesrol_lepesre_segedlet_.pdf 

 

LEADER aktualitások 2018. 11. 11. 

Velencei-tó 
Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-93-
1-17 

Minőségi, innovatív szolgáltatás 
fejlesztés, vállalkozás élénkítés  

2018.11.01-
2019.01.20 

 VP6-19.2.1.-93-2-
17 

Innovatív minta értékű turisztikai 
vonzerő fejlesztések 

2018.11.01-
2018.11.30 

 VP6-19.2.1.-93-
3-17 

Értékmentés a vidéki 
életminőség fejlesztése 

2018.11.01-
2019.01.20 

 VP6-19.2.1.-93-4-
17 

Megőrzendő örökség 
együttműködésben 

2018.11.01-
2018.11.30 

Még pályázható LEADER felhívások 

 

Beadott pályázatok forrás igénye: 

Velencei-tó 
Térségfejlesztő 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-
19.2.1.-
93-1-17 

Minőségi, 
innovatív 
szolgáltatás 
fejlesztés, 
vállalkozás 
élénkítés  

2018.01.17-
2018.02.19 

16 
15 019 
090,00 

45 689 592,00 
60 708 682 

2018.02.20-
2018.05.15 

6 
2 005 068,00 16 908 725,00 

18 913 793 

2018.05.16-
2018.09.30 

1   4 491 000,00 
4 491 000 

http://hellovelence.hu/images/uploaded/File/2018/hianypotlas_feltoltese_lepesrol_lepesre_segedlet_.pdf
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2018.10.01-
2018.10.31 

1   4 302 456,00 
4 302 456 

  VP6-19.2.1.-93-1-17 Összesen 
24 

17 024 
158,00 

71 391 773,00 
88 415 931 

VP6-
19.2.1.-
93-2-17 

Innovatív minta 
értékű turisztikai 
vonzerő 
fejlesztések 

2018.01.17-
2018.05.28 

3 
16 468 
660,00 

14 832 399,00 
31 301 059 

2018.05.29-
2018.10.31 

1 
9 240 811,00 766 661,00 

10 007 472 

VP6-19.2.1.-93-2-17 Összesen 
4 

25 709 
471,00 

15 599 060,00 
41 308 531 

VP6-
19.2.1.-
93-3-17 

Értékmentés a 
vidéki életminőség 
fejlesztése 

2018.02.05-
2018.05.30 

12 
28 730 
626,00 

40 834 116,00 
69 564 742 

2018.05.31-
2018.09.30 

3 
4 846 490,00 10 490 222,00 

15 336 712 

2018.10.01-
2018.10.31 

2 
464 264,00 8 222 635,00 

8 686 899 

VP6-19.2.1.-93-3-17 Összesen 
17 

34 041 
380,00 

59 546 973,00 
93 588 353 

VP6-
19.2.1.-
93-4-17 

Megőrzendő 
örökség 
együttműködésben 

2018.02.05-
2018.05.28 

3 
9 889 852,00 20 010 542,00 

29 900 394 

2018.05.29-
2018.10.31 

1 
9 487 944,00 1 675 384,00 

11 163 328 

VP6-19.2.1.-93-4-17 Összesen 
4 

19 377 
796,00 

21 685 926,00 
41 063 722 

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
Összesen 

49 
96 152 
805,00 

168 223 
732,00 

264 376 537 

 

Bírálati folyamat (LEADER) 2018 

 

 

Támogatói
okirat

Irányító 
Hatóság 
döntés

HBB ülés-
döntés

Tartalmi 
értékelés

Ha szükséges 
adategyeztetés

Hiánypótlás feldolgozása

Hiánypótlás

Beadott LEADER pályázat
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Felhívás gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu létrehozására 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a 2018. január 1-től kötelezővé teszik a gazdálkodó 

szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges 

hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást, melynek teljesítéséhez az 

állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36/A. § 

(1) bekezdése szerint a törvény végrehajtására kiadott jogcímrendeletben meghatározott 

esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kizárólag írásban vagy 

elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel. 

Fontos, hogy a gazdálkodó szervezetek, illetve képviselőik vizsgálják meg,  rendelkeznek-e 

érvényes Cégkapu regisztrációval, mert a Magyar Államkincstár (Kincstár) a fentiekben 

hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve - írásban vagy elektronikus úton 

történő kapcsolattartás esetén  - a jövőben kizárólag ezen a felületen érintkezik a  Kincstár 

által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-

nyilvántartási rendszer) szereplő gazdálkodó szervezetekkel. 
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Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Cégkapu 

regisztrációval, haladéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek 

és kezdeményezzék regisztrációjukat a https://cegkapu.gov.hu/ weboldalon, 

Ügyfélkapu/Telefonos azonosítást követően. 

A regisztráció menetéről részletesebb tájékoztatás és útmutató található az alábbi weboldalon: 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html 

 https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/felhivas-

gazdalkodo-szervezetek-szamara-cegkapu-letrehozasara/maximized 

Önkormányzatokat, vállalkozásokat és civil szervezeteket segítenek  

Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte a berhidai székhelyű, de a térség 22 

településén szakmai munkát végző Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület a 

napokban.  

A szervezet 2008 óta LEADER címbirtokosként a helyi vidékfejlesztési források tervezésével 

és pályázatok megvalósításával segíti a területéhez tartozó települések fejlesztését. Pergő 

Margit, az egyesület elnöke kiemelte, a szervezet által meghatározott vidékfejlesztési stratégia 

alapján 2007–2013 között 1,5 milliárd forint fejlesztési forrást használhattak fel a térség 

önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei. Hozzátette, a civil szervezetek jellemzően 

rendezvények támogatására, eszközbeszerzésre, a mikrovállalkozások eszközfejlesztésre, 

kisebb infrastrukturális beruházásokra, míg az önkormányzatok eszközbeszerzésre és 

rendezvények támogatására használták fel a forrásokat. 

Az elnök hangsúlyozta, a pályázatok mellett az eltelt tíz év egyik legnagyobb eredménye a 

közösségépítés a részt vevő települések szervezetei, lakói között. 

 

  

Pergő Margit hangsúlyozta a közösségépítés fontosságát a térség települései és lakói között  

Fotó: Penovác Károly / Napló 

Kontics Monika, a munkaszervezet vezetője elmondta, a jelenlegi fejlesztési ciklusban 355 

millió forint pályázati forrás áll rendelkezésre. Négy pályázati felhívás közül egy már lezárult, 

azonban egy-egy felhívás még nyitott a civil szervezeteknek, az önkormányzatoknak és a 

vállalkozásoknak. Terveik szerint 2019 első negyedévében lekötik a forrásokat, és 2020 

https://cegkapu.gov.hu/
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/felhivas-gazdalkodo-szervezetek-szamara-cegkapu-letrehozasara/maximized
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/felhivas-gazdalkodo-szervezetek-szamara-cegkapu-letrehozasara/maximized
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végéig megvalósulnak a fejlesztések. A munkaszervezet vezetője kiemelte, mintaértékű és 

közösségi alapú gazdaságfejlesztési modellt hoztak létre az eltelt tíz évben. 

A jubileumot délelőtt szakmai fórummal ünnepelték, a program délután kiállítással és helyi 

termékek bemutatójával, kóstolójával folytatódott, majd egy gálaprogramon elevenítették fel 

az elmúlt egy évtized sikereit. Az előadásokkal, díjak átadásával és filmvetítéssel színesített 

programban fellépett a litéri Zöldág és a Szárazág táncegyüttes, valamint a LEADER 

esélyegyenlőségi zenei fesztivál sztárja, Oláh Gergő is. 

Az ünnepi gála meghívott díszvendége a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 

Egyesület volt. 
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Leader akciócsoportok Fejérben – Másfél milliárd jut vidékfejlesztésre  

V. Varga József jozsef.varga@fmh.hu  

 

Megyénkben öt Leader akciócsoport 77 településsel áll kapcsolatban a vidékfejlesztési pályá-

zatok tekintetében. Megtudtuk: a rendelkezésre álló forrásból még másfél milliárd forint 

pályázható.  

Fejérben öt Leader akciócsoport működik: a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

(Mezőfalva), a Mezőföld Helyi Közösség Egyesület (Kisláng), a Sárvíz Helyi Közösség 

Egyesület (Aba), a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (Velence) és a Völgy 

Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (Vál). 

A Leader-szervezetek számos támogatási lehetőséget nyújtanak a vállalkozások kis léptékű 

fejlesztéseihez, a munkahelyteremtéshez vagy akár az együttműködő, megújulásra képes helyi 

társadalom kialakításához. A közösségi kezdeményezések a vidéki gazdaság fejlesztéséért 

szállnak síkra, az összefogást, a helyi adottságok felismerését és fejlesztését állítva a 

középpontba. A munkaszervezetek szakmai műhelynapokkal, fórumokkal segítik a 

pályázókat, de lehetőség van egyéni tájékoztatásra is. A Velencei-tó környékén elsősorban az 

innovatív vállalkozások stabilitásának megteremtése a cél. A Velencei-tó Térségfejlesztő 

Egyesület helyi fejlesztési stratégiájában négy átfogó feladat jelenik meg – mondta lapunknak 

Stadler Klára, az egyesület munkaszervezetének vezetője. A következők: a megújulásra képes 

innovatív vállalkozások gazdasági potenciáljának erősítése; a szolgáltatások fejlesztése; a 

közösségi élet, a vonzó vidéki élettér, a közös örökség megőrzése; a szinergiák és az 

együttműködések elősegítése. 

 

A Velencei-tó hazánk egyik legkedveltebb üdülőhelye 

Fotó: Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 

mailto:jozsef.varga@fmh.hu
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A Mezőföld Helyi Közösség Egyesület a munkahelyteremtésre, a közösségfejlesztésre és a 

turizmusfejlesztésre fókuszál a jelen programozási időszakban – emelte ki Tóth Teréz, az 

egyesület elnöke. A program jól illeszkedik a Modern falvak célkitűzéseihez. Az egyesület 

három, térségek közötti pályázatban is konzorciumvezetőként tevékenykedik a 

többletforrások bevonása céljából. A három projektből kettő kerékpáros pihenőparkok 

kialakítását célozza, a harmadik pedig a Mezőföld és a Velencei-tó alkotóit, művészeit 

igyekszik felkutatni, és megismertetni őket az országgal. Összességében a Leader pályázatai 

azokra a fejlesztési elképzelésekre helyezik a fő hangsúlyt, amelyek hozzájárulnak az 

általános célok megvalósulásához, és valamilyen módon kapcsolódnak az egyes térségek 

meghatározott felzárkóztatási programjához (a többi között országos területfejlesztési 

koncepció, funkcionális térségek, bejárható Magyarország, nemzeti kastély- és várprogram). 

Támogatják a turisztikai fejlesztéseket, az egyedi, egyedülálló megközelítéseket (például 

sport, rekreáció, aktív és szelíd turizmus, kultúra). Azokra a fejlesztésekre fókuszálva, 

amelyek elősegíthetik a települések identitásának növelését, biztosítják a térségi és az 

országos jelentőségű rekreációs lehetőségek széles skáláját, és új, innovatív szolgáltatásokkal 

erősítik a helyi vállalkozásokat. Az öt akciócsoportnál hetvenhét megyei település pályázhat 

még összességében 1,53 milliárd forint fejlesztési, illetve működési forrásra. VV 

Három új vidékfejlesztési pályázatot jelentetett meg az Agrárminisztérium 

2018. október 30. 13:12 

A rendelkezésre álló vidékfejlesztési források mentén, összesen mintegy 63 milliárd forint 

keretösszeggel, három új pályázati felhívást jelentetett meg az Agrárminisztérium. A pályázati 

lehetőségek az élelmiszer-feldolgozás és a borászat, az ökológiai gazdálkodás, valamint a 

kiskérődző-tejágazat szerkezetátalakításának támogatását szolgálják.  

A most megjelent felhívások közül újabb, mintegy 12 milliárd forint keretösszegű pályázati 

kiírással számolhatnak az ökológiai gazdálkodást folytatók. 2016-ban ezen a területen már 

születtek támogatói döntések, akkor az Irányító Hatóság közel 2200 kérelmet támogatott, 62 

milliárd forint összegben. 

A kiskérődző-tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásra mintegy 680 millió 

forintot csoportosított át a tárca, melynek célja a juh- és kecskeágazat helyzetbe hozása. 

Mindkét vidékfejlesztési pályázat esetében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. 

december 1-től nyílik lehetősége a gazdálkodóknak. 

Az Agrárminisztérium az élelmiszeripar és a borászat számára is megjelentetett egy újabb, 50 

milliárd forint keretösszegű pályázatot, ami a mezőgazdasági termékek feldolgozására 

irányuló beruházások sikeres megvalósítását szolgálja. Az Irányító Hatóság a korábban 

megjelent vidékfejlesztési pályázatok keretében már közel 150 milliárd forint támogatás 

megítéléséről döntött az ágazati szereplők részére. A Vidékfejlesztési Program napokban 

megjelent új élelmiszeripari pályázatára 2019. január 2-től nyújthatók be a támogatási 

kérelmek. 

A pályázati felhívások részleteiről ezen az oldalon tájékozódhatnak az érintettek. 

(AM Sajtóiroda) 

http://www.szechenyi2020.hu/
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Öt Velencei-tavi önkormányzat segít a rászorulóknak visszatérni a 

munkába  

S. Töttő Rita  

A munka világába való sikeres visszatérésben segít az érzékeny csoportoknak az a projekt, 

amelyet pénteken mutattak be Sukorón.  

Öt Velencei-tavi önkormányzat – Velence, Gárdony, Pákozd, Sukoró és Kápolnásnyék -, 

valamint egy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, a VTT Nonprofit Kft. 

konzorciuma valósítja meg azt a pályázati projektet, amelyet egy mondatba foglalva így írt le 

a sukorói projektnyitón Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester: „E komplex beavatkozási 

rendszerek a humán közszolgáltatások kapacitásainak és kompetenciáinak megerősítésére 

építve, a Velencei-tó térségében élő közösségek, kiemelten a hátrányos helyzetűek 

munkaerőpiaci sikerességét, életminőségét, társadalmi kohézióját fejleszti, illetve erősíti.„ A 

projekt megvalósítása 2018. második hó elsején kezdődött, s előreláthatólag 2020. április 30-

ig tart majd. 

  

Bakos István, L. Simon László és Mészárosné Hegyi Gyöngyi – bemutatták, mit valósítanak meg félmilliárd 

forintból Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap 

– A magam és a projektben résztvevő települések polgármesterei nevében is köszönöm a 

sikeres pályázat adta lehetőséget és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy nagyon 

értékes és hasznos programsorozatot tudhatunk magunkénak – fejezte be gondolatait a sukorói 

polgármester asszony, majd átadta a szót L. Simon László országgyűlési képviselőnek, majd 

pedig Bakos István pályázati szakmai vezetőnek. Az 500 millió forintos projekt részeként, 

mint kiderült, létrehoztak egy irodát Gárdonyban, ahol tanfolyamokon, motivációs 

tréningeken segíthetik a rászoruló rétegeket abban, hogy könnyebben visszajussanak a munka 

világába. A projektvezető három célcsoportot nevezett meg, akikre számítanak: a hátrányos 

helyzetűek, a családalapítás után munkába visszatérő nők, illetve a fiatal pályakezdők, vagyis 

az Y-generáció. 

– Egyik célcsoportnak sem egyszerű visszatérni a munka világába. Ez a program ezt segíti 

elő, amelybe számos lehetőség belefér – hangsúlyozta Bakos István, kiemelve néhányat az 

egészségügyi szűrővizsgálatok rendszeressé tételétől a sportolási lehetőségek biztosításán 

keresztül az önismereti tréningeken át a kompetencia tesztekig. A résztvevők számára 

készítenek egy egyéni fejlesztési tervet, amely abban segít, hogyan szakadjanak ki az 

érintettek abból az ingerszegény környezetből, amely akadályozza őket a munka világába való 
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sikeres visszatérésre. L. Simon László a projektnyitón rávilágított: óriási potenciál van a 

Velencei-tó térségében, a humánerőforrások tekintetében is, a pályázati lehetőségek 

kihasználása azonban akkor lehet igazán sikeres, ha – úgy mint ez alkalommal – a Velencei-tó 

települései összefogva, mondhatni egy nagy városként lépnek fel az érdekeikért. Ha így lenne, 

a ”Velencei-tó„, mint város, Székesfehérvár és Dunaújváros után a harmadik legnagyobb 

lehetne Fejér megyében. 

Szobrot avattak és a megyei borverseny díjazottjait ünnepelték  

S. Töttő Rita  

A természet idén is csodás évjárattal ajándékozza meg a borkedvelőket – vetítette előre 

szakmai előadásában a Szőlészet ünnepén a szakember. Volt sok napsütés és csapadék is, 

amelynek eredménye remélhetőleg a következő megyei borversenyen már látszódni fog. 

Ezúttal azonban még a korábbi kamarai megmérettetés eredményeit ünnepelték a megye 

borászai a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Ahol szoboravatással kezdték a napot.  

Egy kétszáz éves kovácsoltvas kereszt ihlette L. Simon László szervezőt arra, hogy a Fejér 

megyei borász-élet elkötelezett támogatójaként és résztvevőjeként felállíttassa azt az 

emlékművet, amelynek otthona – a kápolnásnyéki Halász-kastély – mostantól minden 

esztendőben a legjobb megyei borok ünnepének helyszíne is lehet. De kezdjük az elején: az 

országgyűlési képviselő egy régiségvásáron látta meg a cirádás keresztet, amely az alapja, 

pontosabban teteje lett annak a szobornak, amelynek elkészítésére a kápolnásnyéki Richter 

Ferenc szobrászművészt kérte fel. A szobrot – egy szőlőindákkal átölelt oszlopot, tetején a 

kereszttel – szombaton avatta fel a kastély parkjában, Győrffy Balázs országgyűlési képviselő 

társa, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke segédletével. Az eseményt 

hagyományteremtő célzattal rendezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei 

szervezete és a Velencei-tavi Kistérségi Alapítvány, mégpedig azért, hogy díjazza annak a 

megyei kamarai borversenynek az 56 résztvevőjét, akik között pezsgőgyártókat és 

borkészítőket is találhatunk. Ez alkalommal tíz aranyérmest, valamint több ezüst és 

bronzérmest köszöntöttek a díjátadón, amelyen a legjobbak a most felavatott szobor 

kicsinyített mását kapták emlékül, melyet Győri Ilona keramikus készített. 

  

Képgaléria: Szobrot avattak és a megyei borverseny díjazottjait ünnepelték 

Az eseményen a szakemberek előadásokat is meghallgathattak – mielőtt megkóstolták volna 

egymás versenyeztetett borászati alkotásait. Mészáros Kálmán, a Nébih Borászati és 

Alkoholos Italok Igazgatóságának vezetője arról beszélt, előzetesen mi várható az idei 

évjárattól. – A 2018-as év februárjában, márciusában arról beszéltünk, hogy el fog fagyni a 

szőlő a nagy hideg miatt. Mindenki várt. Ezzel ellentétben a rügyek nem fagytak el, sőt, a 

hirtelen beindult vegetáció és a nagy meleg miatt szinte a második permetezéssel kezdtünk – 

https://www.feol.hu/galeria/szobrot-avattak-es-a-megyei-borverseny-dijazottjait-unnepeltek/
https://www.feol.hu/galeria/szobrot-avattak-es-a-megyei-borverseny-dijazottjait-unnepeltek/
https://www.feol.hu/galeria/szobrot-avattak-es-a-megyei-borverseny-dijazottjait-unnepeltek/
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emlékezett vissza az év elejére a szakember. Idén 20 százalékkal több termés érett, a 

szőlőtermesztési munkásokból azonban nem lett több – a szakemberhiány tehát a tőkék 

mellett is éreztette hatását. Az előadásból kiderült: a nagy meleg után jó volt a virágzás, a 

folyamatos meleg miatt pedig optimális feltételek alakultak ki ahhoz, hogy jó termésalap 

képződjön. Amelyet még a Medárdkor érkezett negyvennapos eső sem tudott elmosni. A sok 

fürt a jó termés ígéretét hordozta magában, amelynek reményét kezdik visszaigazolni a két-

három héttel korábban szüretelt korai fajták minőségi eredményei. Persze a borászok félelmei 

még nem múlhattak el, ott vannak még a közepes és késői fajták, melyek kapcsán továbbra is 

van min izgulni. – Az első borok azonban készen vannak, büszkén állíthatjuk, hogy az idei év 

megint szép lett – fejezte be előadását a szakember. 

Az aranyérmes borok a következők: 

Molnár Borház, Mór, Generosa 2017 

Molnár Borház, Mór, Paulus Extra Dry pezsgő 

Molnár Borház, Mór, Chardonnay 2017 

Molnár Borház, Mór, Rozé gyöngyözőbor 2017 

Csóbor Pincészet, Agárd, Kékfrankos rozé 2017 

Csóbor Pincészet, Agárd, Caberet Sauvignon 2017 

Vécsei Pincészet, Mór, Merlot 2015 

Geszler Pincészet, Mór, Zenit 2016 

L. Simon Borászat, Agárd, Sauvignon Blanc 2017 

Lics Pincészet és Szőlészet, Pákozd, Cabernet Sauvignon 2016 

 

ÚJABB ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ KIÁLLÍTÁS NYÍLT A 

KÁPOLNÁSNYÉKI HALÁSZ-KASTÉLYBAN  

A nagyszentmiklósi kincs hiteles másolatai és László Gyula a honfoglalás korát bemutató 

grafikái a kápolnásnyéki Halász-kastélyban 

2018. október 13. – 2018. december 31. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-Tb5r-RYDg 

Több mint 200 éve, 1799-ben kerültek elő a bánáti Nagyszentmiklós határában azok az 

avarkori aranytárgyak, amelyek közül a fennmaradt 23 aranyedény kalandos 

körülmények között előbb Pestre, majd Bécsbe került. A szegedi Móra Ferenc Múzeum 

tulajdonában van a leletegyüttes hiteles másolata, amelyet október 13-tól a kápolnásnyéki 

Halász-kastélyban mutatnak be. A most nyíló tárlat különlegessége, hogy itt láthatók 

először – a kiállítás tökéletes kiegészítéseként – László Gyula régész-történész professzor 

a honfoglalás korát bemutató lenyűgöző szépségű eredeti grafikái, valamint Arany János: 

Rege a csodaszarvasról című költeményéhez készített illusztrációi.  

http://www.halaszkastely.hu/index.php/59-ujabb-orszagos-jelentosegu-kiallitas-nyilik-a-kapolnasnyeki-halasz-kastelyban
http://www.halaszkastely.hu/index.php/59-ujabb-orszagos-jelentosegu-kiallitas-nyilik-a-kapolnasnyeki-halasz-kastelyban
https://www.youtube.com/watch?v=t-Tb5r-RYDg
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A ma nagyszentmiklósi kincs néven ismert páratlan lelet koráról megtalálása óta folyik a vita, 

az aranylelet máig élénken foglalkoztatja a kutatókat. A kincs korának és hovatartozásának 

kérdése eddig három időpont és három nép köré csoportosult: a kincs 8. századi és az avar 

művészet terméke; a kincs 9. századi és a dunai bolgárok készítménye vagy a kincs 10. századi 

és a honfoglaló magyarság kiemelkedő alkotása. 

A kincset először 1884-ben állították ki Magyarországon, majd a Magyar Nemzeti Múzeum 

alapításának 200. évfordulóján, 2002-ben volt ismét látható Budapesten. Az eredeti darabokat 

a bécsi Kunsthistorisches Museumban őrzik, de nem lebecsülendők a másolatok sem, hiszen a 

nagyszentmiklósi kincs hű utánzatait a 20. század elején készítették az Iparművészeti 

Múzeumban. Ezek is már több mint százévesek tehát, muzeális értéknek számítanak, felületük 

aranyozott. Sőt, ha hihetünk a múzeumi legendáknak, akkor László Gyula régész-történész 

professzor ezeken a tárgyakon mérte le az edények űrtartalmát, teljesen hiteles másolatoknak 

tekintette őket. 

A Halász-kastélyban nyíló tárlat különlegessége, hogy László Gyula honfoglalás korát 

bemutató 50 lenyűgöző szépségű eredeti grafikája és Arany János: Rege a csodaszarvasról 

című költeményéhez készített illusztrációi itt láthatók először kiállítva, az alkotó fiának, László 

Zoltánnak köszönhetően. A figyelmes szemlélő a kiállított kincsek némelyikét is felfedezheti a 

fantasztikus igényességgel és tehetséggel készített, részletgazdag rajzokon. 

A Puszták aranya című tárlat 2018. december 31-ig tekinthető meg a kápolnásnyéki 

Halász-kastélyban. Kurátora Szilágyi Kata régész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum 

munkatársa. 

 

Avar kori aranytárgyak László Gyula rajzain 

A nagyszentmiklósi kincsek másolatai láthatók Kápolnásnyéken 

Petrovics Gabriella – 2018.10.15. 02:03  

Puszták aranya – A nagyszentmiklósi kincs hiteles másolatai és László Gyula honfoglalás 

korát bemutató grafikái címmel nyílt kiállítás a kápolnásnyéki Halász-kastélyban szombaton. 

Az avar kori, egyedülálló leletegyüttesből, valamint részletgazdag grafikákból álló tárlatot 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg. 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=502
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A kutatók feladata a nagyszentmiklósi kincs 

titkának megfejtése – hangsúlyozta Lezsák Sándor a Puszták aranya kiállítás kápolnásnyéki 

megnyitóján (Fotó: Ficsor Márton) 

A Halász-kastély és a szegedi Móra Ferenc Múzeum együttműködésében mutatták be múlt 

szombaton a nagyszentmiklósi kincs hiteles másolatait, történetét és jelentőségét 

Kápolnásnyéken. A december 31-ig megtekinthető tárlat megnyitóján a felújított 

kastélyépületben L. Simon László országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, 

örvendetes, hogy a nagyközönség megismerheti ezeket az eddig csak ritkán bemutatott, 

többnyire a Móra Ferenc Múzeum raktárában található műkincseket.  

 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke ezt követően felidézte, amikor történelemtanárként 

a hetvenes években kortársaival a magyar nemzet múltját próbálták megérteni, igazán 

felszabadító erejű volt László Gyula gondolata, amely szerint „a magyar őstörténet termékeny 

bizonytalanság”. Ez később olyan szellemi irányba terelte, amely a Lakitelek Népfőiskola 

alapításának ötletéhez vezetett. Beszédében Lezsák Sándor László Gyula egy, a kilencvenes 

évek elején megfogalmazott gondolatára is felhívta a figyelmet, miszerint „a 19. század 

Európa, a 20. század Amerika és a 21. század Ázsia évszázada”. Az Országgyűlés elnöke 

rámutatott, feladatunk, hogy több kapcsolatot építsünk az ázsiai országokkal, nemcsak 

politikai és diplomáciai, hanem kulturális területen is. 

 

Lezsák Sándor kitért arra is, a nagyszentmiklósi kincs egyedülálló leletegyüttesnek számít a 

magyar nemzet kultúrtörténetében, az egyedi formák és képábrázolások mellett megannyi 

rejtély jellemzi. A jövőben a kutatók feladata a kincs körüli titkok megfejtése – tette hozzá. 

Végül azt emelte még ki, hogy az aranykincsek tematikájához szorosan illik László Gyula 

ötven grafikája, amelyek a honfoglaló magyarok életét ábrázolják. 

 

László Zoltán, a történész fia lapunknak elmondta, édesapja 50 rajz a honfoglalókról című 

kötetének rajzaiból először diafilmet készítettek. Az 1950-es években készült képekkel az volt 

László Gyula célja, hogy illusztrálja A honfoglaló magyar nép élete című könyvében írtakat. 

Majd a nagyszentmiklósi leletegyüttesről szólva kiemelte, édesapja 1935–36 táján a Magyar 

Nemzeti Múzeumban dolgozott, és már ekkortájt nagyon foglalkoztatták a kincsek. 

Lehetőséget kapott arra, hogy ne csak a másolatokat tanulmányozza idehaza, hanem az eredeti 

tárgyakat Bécsben. Mint ötvösmunkák is lenyűgözőek ezek az edények, nem beszélve arról, 

hogy a leletegyüttes fantasztikus gazdagsága, motívumrendszere mellett a korral való 

összefüggései is érdekelték – tette hozzá. 

 

A tárlaton az aranytárgyak közt találunk gyönyörűen megmunkált, rajzokkal és különféle 

mintákkal díszített, rovásírással feliratozott kelyheket, poharakat, bikafejes csészéket, 

ivókürtöket, valamint korsókat. Majd a kastély külső termeiben láthatjuk László Gyula 

http://magyarhirlap.hu/mh/webimage/8/2/0/8/5/wimage/20181015_13.jpg
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honfoglalás korát bemutató ötven grafikáját és Arany János: Rege a csodaszarvasról című 

költeményéhez készített illusztrációit. Ha elég figyelmesek vagyunk, a kiállított kincsek 

némelyikét felfedezhetjük a történész-képzőművész részletgazdag alkotásain is. 

 

Bálint Ágnes két mesehőse kapott domborművet a Halász-kastélyban  

S. Töttő Rita  

Frakk és Labdarózsa – a magyar irodalom talán két legismertebb mesehős kutyája – Bálint 

Ágnes írónő képzeletének szüleményei – kerültek ezúttal dombormű formájában a Halász-

kastély falára. Kontur András alkotásai a legjobb helyre kerültek – a kastély játszótere mellett 

üzennek mostantól a gyerekeknek.  

„Csodaszép életem volt. Meseszép!” – így foglalta össze életét a Fejér megyében született 

Bálint Ágnes író, gyermekkorunk örök klasszikus meséinek szerzője, aki sajnos már 10 éve 

nincs köztünk. Rá emlékezve, életművét, személyiségét megidézve avatták fel két 

mesehősének domborművét a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Az írónőre személyes jó 

barátja, Csukás István Kossuth-díjas költő, író emlékezett, műveinek örök érvényű üzenetéről 

pedig Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, valamint L. Simon László 

országgyűlési képviselő szólt a közönségnek – melynek soraiban ott voltak többek közt az 

írónő lányai is. 

  

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap 

Nemzedékek nőttek fel Bálint Ágnes meséin 

Bálint Ágnes olyan magyar író és dramaturg volt, akinek művein nemzedékek nőttek fel. 

Gyakorlatilag ő és Csukás István voltak azok, akik e műfajt megteremtették, művelték és 

versenyképessé tették a rajzfilmgyártást és a magyar gyermekirodalmat a nagy nemzetközi 

riválisok mellett – vázolta az írónő érdemeit L. Simon László országgyűlési képviselő a 

Halász-kastély kerítésfalánál, ahol két dombormű várt leleplezésre szombaton délelőtt. Ezúttal 

vizslája, Frakk sem maradhatott el az ünnepségről, akinek nevét természetes, hogy Bálint 

Ágnes mesehőse ihlette, s aki – még természetesebben – megpróbálta ellopni a show-t 

gazdájától. Pedig az országgyűlési képviselő nagyon igyekezett – ugyanis Károly bácsinak 

öltözött az avatóünnepségre. 

https://www.feol.hu/cimke/csukas-istvan
https://www.feol.hu/galeria/balint-agnes-mesehosei-kaptak-dombormuvet-a-halasz-kastelyban/
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– Különösen nagy öröm számunkra, hogy úgy emlékezhetünk Bálint Ágnesre, hogy nem az ő 

portréját vésettük körbe, ahogy azt szoktuk tenni a közéleti pantheonok esetében. Ezúttal 

ugyanis két emblematikus alkotása, Frakk és Labdarózsa elevenedik meg a márványban – 

fogalmazott a képviselő. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár pedig e 

mesék máig érvényes hatását emelte ki: 

– Ha azt mondjuk egy mai gyereknek, hogy Frakk, Lukrécia vagy a vízipók, akkor igenis 

tudják, miről van szó. Olyan hősök ők, akik a mai napig együtt élnek velünk a 

hétköznapokban. Ha Bálint Ágnesre emlékezünk, egy alkotó, életigenlő nőre, feleségre, 

édesanyára emlékezünk. Műveiből a mai gyerekek is megismerhetik, milyen édesanyának, 

édesapának, testvérnek, gyereknek lenni, mit jelentenek a rokonok és barátok, hogy ezek a 

kapcsolatok hogyan hálózzák be az életünk mindennapjait és milyen meghatározóak 

számunkra. Tulajdonképpen ez a családok évének üzenete is, mert kiderül belőlük, miért jó 

családban élni. Műveivel és életével is ezt példázta az írónő, lehetne ezért a családok évének 

nagykövete is. 

Rendkívül sokoldalú ember volt 

Csukás István mondhatni, szuperlatívuszokban beszélt az írónőről, akinek munkásságát, 

személyiségét, nőiségét-nőiességét is megidézte hallgatóközönsége előtt. 

– Rendkívül sokoldalú ember volt Ági. Ha nem tudnánk, csodagyerek volt. 14 éves korában 

már megjelent folytatásokban az első meseregénye, amelyet aztán sok követett. Másrészt 

pedig elképesztően tehetséges is volt – mesélt róla momentumokat az író, aki fellebbentette a 

fátylat az írónő történeteiben rejlő női – ha úgy tetszik – méltóságról: – Gondoljunk csak bele, 

írásaiban például Károly bácsi, Frakk és a társadalom többi férfi tagja kicsit maflának hat. Ha 

ezekben a történetekben esze van valakinek, azok a nők.. 

Vidékfejlesztési Pályázatok kisokos 

Elektronikus iratok címzésének módosulása 

A Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős 

szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő 

gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben. 

A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus 

tárhelyre küldjük az iratokat. 

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-

/content/VLfqQiCLy40T/elektronikus-iratok-cimzesenek-modosulasa/maximized 

TÁJÉKOZTATÓ a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében igénybe 

vehető beruházással érintett támogatások felhasználásával kapcsolatos 

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOKRÓL 

https://www.feol.hu/galeria/balint-agnes-mesehosei-kaptak-dombormuvet-a-halasz-kastelyban/
https://www.feol.hu/galeria/balint-agnes-mesehosei-kaptak-dombormuvet-a-halasz-kastelyban/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/elektronikus-iratok-cimzesenek-modosulasa/maximized
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/elektronikus-iratok-cimzesenek-modosulasa/maximized


HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2018/11 
 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 
 
 

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Kedvezményezettek helyszíni vizsgálatokra történő 

felkészülését és a vizsgálatok zökkenőmentes lebonyolítását segítve röviden összefoglalja a 

VP keretében igénybe vehető támogatásokkal kapcsolatos helyszíni vizsgálatok típusait és 

azok legfőbb jellemzőit.  

A VP-vel kapcsolatos helyszíni vizsgálatok általános szabályai  

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: korm. rendelet) foglaltak szerint a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: 

Kincstár), mint közbenső szervezetnek és kifizető ügynökségnek ellenőrzési kötelezettségei 

vannak.  

A 2014-2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Programból származó támogatások 

felhasználásának ellenőrzését a Kincstár, illetve a Kincstár és a Megyei Kormányhivatalok 

között létrejött átruházási megállapodások alapján a Megyei Kormányhivatalok Agrár- és 

Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai (a továbbiakban: AVTF) végzik. Tekintettel arra, hogy 

az AVTF feladatai ellátása során a Kincstár nevében jár el és átruházott feladatot végez, ahol 

a tájékoztató Kincstárt említ, azon az AVTF-t is érteni kell. 

Az ellenőrzések a kifizetések és a kifizetett összegek felhasználásának jogszerűségét és 

szabályszerűségét hivatottak biztosítani. Ennek érdekében a Kincstár folyamatba épített 

adminisztratív ellenőrzéseket, valamint helyszíni ellenőrzéseket és szemléket (továbbiakban: 

vizsgálatokat) végez. A korm. rendelet alapján a helyszíni vizsgálatok érintő legfontosabb 

általános szabályok a következők: 

CÉLJA:Vizsgálni kell, hogy a támogatási kérelemben, illetve a döntést követően a támogatási 

szerződésben, támogatói okiratban, kifizetési kérelemben foglalt adatok, tények, 

körülmények, nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak. A helyszíni vizsgálatok további 

célja annak megállapítása, hogy az intézkedésben való részvétel feltételeit megállapító 

pályázati felhívásban, illetve a támogatás felhasználásának rendjét szabályozó egyéb 

dokumentumokban foglalt kötelezettségeket, vállalásokat teljesíti-e a Kedvezményezett. 

TERJEDELME:A vizsgálatintézkedésenként és időszakonként vagy meghatározott időszakra 

több intézkedés tekintetében is lefolytatható.  

IDEJE, MÓDJA:A kérelem megalapozottsága a támogatási döntést megelőzően és azt 

követően is ellenőrizhető. Az ellenőrzés a beküldött kérelem, azok mellékletei és az üggyel 

összefüggő más iratok átvizsgálásával, vagy helyszíni vizsgálat keretében történhet. E 

vizsgálati módszerek külön-külön, de együttesen is alkalmazhatók. A helyszíni vizsgálat 

dokumentum alapú és fizikai vizsgálatot (mérés, megszámolás, szemrevételezéssel történő 

beazonosítás) egyaránt jelent.  

ISMÉTELHETŐSÉGE:Indokolt esetben ismételt vizsgálat is hajtható végre. A vizsgálat 

megismétlésének indoka lehet:  

Ø   minőségbiztosítás: A Kincstár munkatársai előírások szerint, tervezetten ismétlik 

meg a helyszíni vizsgálatok egy részét, 
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Ø  a hazai és uniós hatóságok / hivatalok vizsgálatai: A Kincstár munkáját ellenőrizni 

köteles hazai és EU-s intézmények (igazoló szerv, Irányító Hatóság, Állami 

Számvevőszék, , Nemzeti Adó-és Vámhivatal Különleges Szolgálata, Európai 

Számvevőszék, Európai Bizottság Mezőgazdasági-és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 

és az Európai Csalás Elleni Hivatal stb.)ugyanazon, vagy más módon megismételhetik 

a Kincstár által elvégzett bármely ellenőrzést;  

Ø  szabálytalanság gyanú,amely esetén egy korábbi helyszíni vizsgálatot a Kincstár 

munkatársa(i), szakértő(k) vagy társhatóság munkatársa(i), ismétel(nek) meg részben, 

egészben vagy más szempontok szerint; 

Ø  Kedvezményezett jegyzőkönyvre tett észrevétele: amennyiben a Kedvezményezett 

által írásban, határidőn belül előterjesztett észrevétel a tényállást befolyásolja, a 

Kincstár jegyzőkönyv kiegészítés felvételével a jegyzőkönyv megállapításait 

módosíthatja vagy ismételt ellenőrzést végezhet. 

HARMADIK FÉL ELLENŐRZÉSE:A Kincstár a Kedvezményezettel szerződéses 

kapcsolatban álló harmadik félnél az intézkedésben való részvétellel összefüggésben, 

kapcsolódó ellenőrzést végezhet. Ha a Kincstár az ellenőrzés megállapításait harmadik félnél 

végzett kapcsolódó ellenőrzés eredményével támasztja alá, az erről készült jegyzőkönyv 

Kedvezményezettet érintő részét a Kedvezményezettel részletesen ismertetni kell. 

ÉRTESÍTÉS:A helyszíni vizsgálat időpontjáról, a Kincstár a Kedvezményezettel folytatott 

telefonos egyeztetést követően, ügyfélkapun keresztül értesíti a Kedvezményezettet. Az 

értesítés lehetőséget ad az ellenőrzésre történő felkészülésre, így pl. a projekthez tartozó 

dokumentumok, iratok, bizonylatok, gépek, berendezések, illetve maga a helyszín, vagy a 

Kedvezményezett képviseletének megfelelő előkészítésére. Ha a helyszíni vizsgálat 

lefolytatásához a Kedvezményezett jelenléte szükséges (pl. gépek, dokumentumok 

bemutatásához), a helyszíni vizsgálat csak akkor kezdhető meg, ha a Kedvezményezett vagy 

meghatalmazottja jelen van. A Kedvezményezett, illetve meghatalmazottja köteles e 

minőségét megfelelő módon igazolni.A meghatalmazottnakközokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie. A helyszíni vizsgálat a 

Kedvezményezett előzetes értesítése nélkül is lefolytatható. 

VIZSGÁLAT AKADÁLYOZÁSA:Amennyiben a helyszíni vizsgálatról történő értesítés 

ellenére a bizonyító erejű dokumentumok, iratok, bizonylatok, gépek, berendezések, illetve 

maga a helyszín nem, vagy nem megfelelő módon áll rendelkezésre, az az ellenőrzés 

akadályozásának minősülhet, és a korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket 

vonhatja maga után.  

HALASZTÁS KÉRÉSE:Ha a Kedvezményezett természetes személy és jogainak 

gyakorlásában akadályozott, kérheti az akadály megszűnéséig, de legfeljebb két hónapig a 

helyszíni ellenőrzés vagy szemle megkezdése elhalasztását vagy az ellenőrzési cselekmények 

felfüggesztését. A vizsgálat szünetelése a vizsgálat időtartamába nem számít bele. A fentiek 

nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a vizsgálat megkezdésének elhalasztása, illetve a 

vizsgálati cselekmények szüneteltetése a vizsgálatcélját veszélyeztetné, meghiúsítaná, vagy 

egyéb módon ellehetetlenítené a folyamatban lévő eljárást. 
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FELKÉSZÜLÉS A HELYSZÍNI VIZSGÁLATRA :Javasoljuk, hogy a kérelmek beadása, 

illetve a bejelentett helyszíni vizsgálat előtt ismerje meg részletesen a tervezett, megvalósítás / 

üzemeltetés alatt álló projektjéhez tartozó szabályokat, előírásokat (pl. pályázati felhívások, 

ágazati jogszabályok, IH és Kincstár Közlemények, Tájékoztatók, Kitöltési útmutatók, 

támogatási szerződés, támogatói okirat), a beadott kérelme anyagát, az abban foglalt 

kötelezettségvállalásokat, mert ami ezekben meghatározásra került, az helyszíni 

vizsgálattárgya lehet. 

IRATOK PÓTLÁSA, RENDEZÉSE:Ha a Kedvezményezett iratai hiányosak vagy 

rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok, vagy hiányosak, és így azok az 

intézkedéssel összefüggésben jogosultság, vagy tények megállapítására/tisztázására 

alkalmatlanok, a Kincstár kötelezheti a Kedvezményezettet, hogy iratait, nyilvántartásait az 

intézkedési tervben rögzített határidőn belül rendezze, pótolja, illetve javítsa. Ez az időtartam 

a vizsgálat határidejébe nem számít bele. 

ELKÜLÖNÍTETT NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE:A Kedvezményezett a támogatási 

szerződésben, illetve támogatói okiratban jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági 

eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus 

nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint - ha a támogatás részletes feltételeit 

megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz - a bevételei vonatkozásában. Könyvvezetésre 

nem kötelezett ügyfeleket kivéve nem elegendő a támogatással kapcsolatos bizonylatokat, 

iratokat fizikailag elkülönítve tárolni, hanem a művelettel összefüggő gazdasági eseményekről 

(támogatással összefüggő kiadások) egyszeres és kettős könyvvitel esetén is a könyvelésben 

elkülönített analitikus nyilvántartást kell vezetni. A Kedvezményezett a jogszabályokban 

előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve az elektronikus úton, illetőleg 

adathordozón rögzített adatokat is – úgy köteles kiállítani, illetve vezetni, hogy az a befizetési 

kötelezettségnek, illetve a támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, 

illetve igénybevételének megállapítására, vizsgálatra alkalmas legyen. A könyvelést, a 

könyveket, nyilvántartásokat, ideértve az intézkedéssel összefüggő külön analitikát is – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – úgy kell vezetni, hogy a bennük foglalt feljegyzések a 

korm. rendeletben, illetve a számvitelről szóló törvény bizonylati rendre vonatkozó részében 

meghatározott, és egyéb jogszabályokban előírt bizonylatokon alapuljanak. Intézkedésenként 

folyamatosan tartalmazzák a támogatást, illetve az egyéb fizetési kötelezettséget meghatározó 

adatokat és azok bizonylati hivatkozásait, azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozóan a 

támogatás, illetve az egyéb fizetési kötelezettség alapja, az intézkedésekben való részvételnek, 

valamint a támogatás alapjául/bizonyítékául szolgáló bizonylatoknak a vizsgálatát lehetővé 

tegyék. 

JEGYZŐKÖNYVEZÉS:A helyszíni vizsgálatsorán, a helyszínen talált és feltárt 

körülményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, továbbá az ellenőr a bizonylatokról, 

könyvekről, nyilvántartásokról és egyéb iratokról az eredetivel egyező másolatot kérhet, 

fényképet és filmfelvételt készíthet. Az esetlegesen jelen levő szakértő megállapításait a 

jegyzőkönyvben lehet rögzíteni, vagy azt a szakértő külön dokumentumban, a későbbiekben 

adhatja meg. Ha a technikai feltételek adottak, akkor az ellenőr a Kedvezményezett kérésére a 

helyszínen az eredetivel egyező másolatot ad az elkészített jegyzőkönyvről. Amennyiben a 

technikai feltételek nem adottak, a helyszíni vizsgálatot követően ügyfélkapun keresztül 

juttatja el a jegyzőkönyvet a Kedvezményezett részére. 
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TÁJÉKOZTATÁS:Az ellenőr a helyszíni vizsgálat megkezdését megelőzően köteles a jelen 

lévő Kedvezményezettet/képviselőjét az ellenőrzés céljáról, tárgyáról és várható időtartamáról 

tájékoztatni. Az ellenőr a helyszíni vizsgálat során köteles a tényeket, körülményeket, 

adatokat rögzíteni, és a jelen levő Kedvezményezettet, illetve annak képviselőjét a helyszíni 

vizsgálatsorán tett megállapításairól tájékoztatni.  

JEGYZŐKÖNYV KÉZBESÍTÉSE:A Kedvezményezettre nézve terhelő megállapításokat 

tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr - amennyiben az ehhez szükséges 

technikai feltételek adottak - köteles a Kedvezményezettnek a helyszínen átadni vagy azt a 

Kedvezményezett részére a jegyzőkönyv lezárásától számított tizenöt napon belül az 

ügyfélkapun keresztül megküldeni. Amennyiben a szakértő külön dokumentumban, a 

helyszíni vizsgálatot követően küldi meg véleményét, azt a Kedvezményezettel ismertetni 

(megküldeni) kell. 

KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI:A helyszíni ellenőrzés során a Kedvezményezett jogosult az 

ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, az esetlegesen jelen levő 

szakértő ottlétének okát megismerni, megfelelő képviseletről gondoskodni. A 

Kedvezményezett jogosult a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokkal kapcsolatban 

felvilágosítást kérni, azokra már a helyszínen, a jegyzőkönyv erre szolgáló részében írásban 

reagálni, illetve a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított nyolc napon belül, az abban 

foglaltakra írásban észrevételt tenni. 

ELJÁRÁS LEZÁRÁSA:Fel kell hívni a Kedvezményezett figyelmét, hogy amennyiben a 

helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, hiányosságot, úgy az még nem értékelhető a kérelem 

jóváhagyásaként. Az eljárás lezárása érdemi döntéssel történik. 

E döntések meghozatala során az eljáró hatóságnak az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi 

vizsgálat eredményét figyelembe kell vennie.  

ÉSZREVÉTELEK:A jegyzőkönyvre a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a 

Kedvezményezett írásban tehet észrevételt.   

 A helyszíni vizsgálatok célja, típusai  

Minden egyes támogatási / kifizetési kérelem formai és tartalmi adminisztratív ellenőrzésen 

esik át. A helyszíni vizsgálatok során a vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban, IH és 

Kincstár Közleményekben, a támogatási szerződésben, támogatói okiratban foglaltak 

megvalósításáról, illetve a kötelezettségek, vállalások teljesítéséről bizonyosodik meg a 

Kincstár. A helyszíni vizsgálatok célja, hogy a Kincstár bizonyosságot szerezzen az 

alábbiakról: 

Ø  a Kedvezményezett támogatásra való jogosultságáról, 

Ø  a projekttel, annak megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos hatályos 

jogszabályokban, pályázati felhívásokban megfogalmazott feltételek és célok 

megvalósulásáról, 

Ø  a támogatási kérelemben foglalt kötelezettségek teljesítéséről, 
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Ø  a kérelmekben (támogatási, kifizetési) benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmáról, 

Ø  a benyújtott dokumentumok eredeti példányának meglétéről, 

Ø  a Kedvezményezett javára végrehajtott kifizetések igazolhatóak és alátámaszthatóak-e a 

támogatott műveleteket végrehajtó Kedvezményezettek birtokában lévő számviteli vagy 

egyéb dokumentumokkal, 

Ø  a közpénzből finanszírozott műveleteket a közösségi szabályoknak és szakpolitikáknak, a 

közbeszerzési szabályoknak és a nemzeti jogszabályok által vagy a vidékfejlesztési 

programban foglalt kötelező előírásoknak megfelelően hajtották-e végre, 

Ø  más egyidejű, vagy korábbi közösségi vagy nemzeti közpénzekből történt támogatással 

érintett projekttől való elkülönítésről, a kettős finanszírozás kizárásának biztosításáról. 

AZ ELLENŐRZÉS TELJES KÖRŰ VIZSGÁLAT:A helyszíni ellenőrzés valamennyi 

támogatás vonatkozásában teljes körű, az adott projekttel összefüggő részletekre kiterjedő, 

tételes vizsgálatot jelent. A helyszíni ellenőrzés a Kedvezményezett helyszínen vizsgálható 

valamennyi kötelezettségvállalására és ezek teljesítését alátámasztó, bizonyító erejű, eredeti 

dokumentumok vizsgálatára kiterjed. 

A SZEMLE RÉSZLEGES VIZSGÁLAT:a VP beruházás jellegű támogatásai esetében, a 

támogatási, illetve a kifizetési döntést megelőzően a Kincstár HELYSZÍNI SZEMLÉT végez, 

amely elsődlegesen a megvalósítási hely és a támogatott művelet megtekintésére, illetve a 

beruházás megvalósulásának igazolására irányul. Magában foglalja továbbá a 

beazonosításhoz szükséges dokumentumok vizsgálatát is. 

A támogatási szerződés, illetve támogatói okirat hatálybalépése előtt:  

A Kincstár a beruházási jellegű projektek esetében - a pályázati felhívásokban foglaltaknak 

megfelelően - a fejlesztés előtti állapot (viszonyítási alap) megismeréséhez, rögzítéséhez 

ELŐZETES HELYSZÍNI SZEMLÉT tarthat a tervezett megvalósítási hely(ek)en. 

A kifizetési kérelemről történő döntés előtt:  

A Kincstár a VP projektek megvalósítási ideje alatt a kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan 

helyszíni szemlét vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. A vizsgálatok elsődlegesen az adott 

kifizetési kérelemben foglaltakra irányulnak, de figyelemmel kell lenniük a jóváhagyott teljes 

projektre. A támogatási kérelemben megjelölt, tartalmi értékelési szempontok meglétét, 

valóságtartalmát, illetve teljesülését a Kincstár ellenőrzi. HELYSZÍNI SZEMLÉT minden 

beruházással érintett projekt esetében legalább egyszer kell végezni, HELYSZÍNI 

ELLENŐRZÉS valamennyi támogatást érinthet, nem csak a beruházás jellegűeket. Az 

ellenőrzésre történő kiválasztás kockázati szempontok figyelembevételével, mintavételesen 

történik, így nincs minden támogatott projekt esetében helyszíni ellenőrzés!  

A fenntartási kötelezettséggel érintett projektek esetében:  

A fenntartási időszak végéig UTÓLAGOS (FENNTARTÁSI) ELLENŐRZÉST kell 

végrehajtani a kockázati szempontok figyelembevételével kiválasztott projekteken. Az 
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utólagos (ex-post) ellenőrzések alkalmával meg kell győződni arról, hogy a Kedvezményezett 

a vidékfejlesztési programban részletezett kötelezettségvállalásokat betartotta, ténylegesen és 

rendeltetésszerűen üzemelteti a beruházást, illetve a vállalt feltételeknek továbbra is megfelel.  

A helyszíni vizsgálatok tárgya  

Felhívjuk kedvezményezett figyelmét, hogy a rendezett, naprakész nyilvántartás, az eredeti 

dokumentumok rendelkezésre állása, az ellenőrzésre, szemlére előkészített gépek, helyszínek 

hozzáférhetőségének biztosítása, a megfelelő Kedvezményezetti képviselet GYORSÍTJA a 

helyszíni vizsgálati eljárást. 

A helyszíni vizsgálatmegbeszélt idejére a Kedvezményezett köteles: 

Ø  az adott támogatási szerződéshez, támogatói okirathoz tartozó valamennyi  beszerzett 

gépet, eszközt, technológiát (beleértve az esetleges korábbi kifizetési kérelemhez tartozókat és 

a nem támogatható, de a projekt részét képzőket is) az ellenőrzés megbeszélt helyszínére 

vizsgálatra alkalmas módon előkészíteni (alvázszám/gyártási szám/motorszám/adattábla 

olvasható, letisztított hozzáférhető állapotban), 

Ø  a megvalósítási helyet biztonságosan megközelíthetővé, bejárhatóvá tenni, 

Ø  a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátani. 

Amennyiben a Kedvezményezett nem tud jelen lenni a helyszíni vizsgálaton, akkor 

elengedhetetlen, hogy képviselőjének legyen szabályos írásos meghatalmazása. 

Meghatalmazás hiányában a helyszíni vizsgálat nem folytatható le, ami akadályozásnak 

minősülhet és szankcionálható. Az iratokat a megőrzésre kötelezett Kedvezményezett a 

Kincstárnak bejelentett helyen köteles őrizni. Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartama 

alatt más helyen is lehet tárolni, de azokat az előzetes értesítés alapján lefolytatott helyszíni 

vizsgálat időpontjában a Kincstár rendelkezésére kell bocsátani. Az iratokat a 

Kedvezményezettnek a nyilvántartás módjától függetlenül – közvetlenül alkalmazandó 

közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában – 2027. december 31-ig kell megőriznie. 

Általános elv, hogy a Kincstárhoz eredetiben benyújtott dokumentumot nem kérheti a 

helyszíni ellenőr; a Kincstárhoz egyszerű másolatban benyújtott, illetve a csak nyilatkozattal 

igazolt állítást bizonyító dokumentumoknak a helyszínen eredeti példányban rendelkezésre 

kell állnia. 

Bármely olyan dokumentum a helyszíni vizsgálatsorán a bizonyítás része, eszköze lehet, ami 

kapcsolatos a kérelmekkel (támogatási, kifizetési), a projekt tervezésével, megvalósításával, 

kifizetésével, jogosultsági kritériumokkal, nyilatkozatokkal, vállalásokkal, kötelezettségekkel, 

a projekt üzemeltetésével, illetve amelyek bizonyítják, hogy a vizsgálat alkalmával az adott 

személy eljárhat az adott kedvezményezett képviseletében. 

Ezek - a teljesség igénye nélkül – az alábbiak lehetnek: 

Ø  tulajdon- vagy használati jogot bizonyító dokumentumok (pl. cégkivonat, bérleti 

szerződés), 
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Ø  jogosultságokat bizonyító dokumentumok (pl. tanácsadásra / képzésre jogosító, 

meghatalmazás, személyi igazolvány), 

Ø  bizonyítványok, igazolványok, igazolások (pl. végzettséget igazoló, őstermelői-, teljesítés 

igazolás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, állatjóléti hatósági igazolás), 

Ø  nyilvántartások (pl. állat-nyilvántartás, a művelt föld / erdő nyilvántartása, gazdanapló, 

telepi munkanapló, tógazdálkodási napló, takarmány nyilvántartás, a vásárolt gépet / 

berendezést tartalmazó tárgyi eszköz nyilvántartás, létszámnyilvántartás, jelenléti ív, oktatási 

jelenléti ív, oktatási napló) 

Ø  a támogatás odaítélésében előnyt jelentő tények bizonyítására szolgáló eredeti 

dokumentumok (pl. fiatal gazda, Natura 2000 terület, hátrányos helyzetet igazoló orvosi 

igazolás, szaktanácsadóval kötött szerződés), 

Ø  engedélyek (pl. építési-, kivitelezői-, használatbavételi-, működési-, ellenőri-, vízjogi-

üzemeltetési), 

Ø  ajánlatkérések, megrendelések, árajánlatok, 

Ø  tervdokumentációk,  

Ø  szerződések (pl. állat/gazdaság/gép/stb. adásvételi /bérleti szerződése, kivitelezési 

szerződés, műszaki ellenőrrel kötött szerződés, tanácsadóval kötött szerződés, képzési 

szerződés), 

Ø  az elszámolni kívánt építési tételek beépítését bizonyító dokumentumok (pl. kivitelezési 

terv, építési napló, felmérési napló, szállítólevél, kivitelezői nyilatkozat, teljesítmény 

nyilatkozatok), 

Ø  gépre, eszközre vonatkozó eredeti gépkönyv, kezelési/ karbantartási leírás és nyilvántartás, 

CE tanúsítvány, EK – megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállási dokumentumok, 

eszköznyilvántartás, valamint forgalmi engedély és törzskönyv, ha tartozik a géphez, 

Ø  adott kifizetési kérelemhez tartozó, illetve az adott kifizetési kérelemhez tartozó támogatási 

döntés esetleges korábbi kifizetési kérelmeiben megadott valamennyi bizonylat eredeti 

példánya, azok teljesítését, lekönyvelését bizonyító eredeti nyilvántartások, dokumentumok, 

Ø  minőségi tanúsítvány, takarmányozási receptúra, állatorvosi bizonylatok, ha ezt előírja a 

pályázati felhívás, a támogatási szerződés, támogatói okirat, vagy jogszabály, 

Ø  a kettős finanszírozás elkerülésének bizonyítására korábbi, vagy jelenleg is folyó hasonló 

tartalmú, ill. azonos megvalósítási helyen történt /történő támogatásoktól való elkülönítéshez 

a másik projekt dokumentumai, 

Ø  bármely, eddig fel nem sorolt dokumentum, melynek létét, elkészítését, beszerzését, 

megőrzését az adott pályázati felhívás, Közlemény írja elő. 
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Ez a felsorolás példákkal szolgál, nem jelenti, és az intézkedések, illetve a projektek 

sokfélesége miatt nem is jelentheti azt, hogy minden esetben minden dokumentumot 

vizsgálnak a helyszínen a Kincstár ellenőrei. A helyszíni vizsgálatra való felkészüléskor 

azonban ezek jogszabályban előírt rendezettsége, előkészítése jelentősen megkönnyíti a 

vizsgálatot, csökkentheti annak időtartamát. Az egyes intézkedések támogatási és kifizetési 

Közleményei, az intézkedés-specifikus Tájékoztatók, a helyszíni vizsgálatra történő 

kiértesítés együttesen részletesen tartalmazzák a helyszíni vizsgálatra kerülő, tehát a 

vizsgálathoz előkészítendő dokumentumokat! 

ARCULATI ELEMEK, NYILVÁNOSSÁG:Az Európai Unió és Magyarország Kormánya 

társfinanszírozásában megvalósuló projektek esetében a Bizottság 808/2014/EU végrehajtási 

rendelete rendelkezik arról, hogy a lakosságot tájékoztatni kell a támogatás tényéről. A 

Kedvezményezett a projekt tényleges, fizikai megkezdésekor köteles kihelyezni a tájékoztató 

táblát a projekt helyszínén jól látható helyen. A Kedvezményezett a tájékoztató táblát a 

fenntartási idő végéig köteles a helyszínen tartani (vagyis rongálódás, megsemmisülés esetén 

pótolni kell). Az arculati elemek hiánya szankcionálható.  

A Vidékfejlesztési Programbóltámogatott projektek esetében a Kedvezményezettek 

kommunikációs kötelezettségeit „A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című 

útmutató („VP KTK 2020” és „VP KTK 2020“ 2.0) szabályozza, amely megtalálható 

www.palyazat.gov.hu weboldalon. 

A támogatott projekthez kapcsolódó tájékoztatási és kommunikációs tevékenysége során a 

Kedvezményezett az útmutatóban meghatározott módon köteles feltüntetni: 

a) az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) emblémáját; 

b) az EMVA-támogatásra történő hivatkozást. 

Technikai követelmények általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység esetén: 

a) Logó és jelmondat 

Valamennyi tájékoztatási és közzétételi tevékenység során fel kell tüntetni a következő 

elemeket: 

Az Unió emblémája a https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en#download 

címen meghatározott grafikus szabványoknak megfelelően, az Unió szerepére utaló alábbi 

jelmondattal együtt: 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”. 

b) Tájékoztatási és kommunikációs anyagok 

Az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedésekre és projektekre/műveletekre vonatkozó 

kiadványok (például ismeretterjesztő füzetek, brosúrák és hírlevelek) és plakátok a 

címoldalukon egyértelműen fel kell tüntessék az Unió részvételét, valamint a nemzeti vagy 

regionális jelkép használata esetén az Unió emblémáját („infoblokk” + Széchenyi 2020 logó). 

A kiadványok hivatkozásokat tartalmaznak a tartalomért felelős testületre, valamint a 

http://www.palyazat.gov.hu/
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kérdéses EMVA- és/vagy nemzeti támogatás végrehajtására kijelölt irányító hatóságra 

vonatkozóan. 

 

Mire figyeljen az árajánlatokkal kapcsolatban? 

Javasoljuk, hogy rendkívül körültekintően járjon el a pályázatokhoz, kifizetési kérelmekhez 

szükséges árajánlatok bekérésekor. Gyakorlati tanácsaink a következőek: 

• Az árajánlatok a tervezett kiadási tétel valós költségének alátámasztására szolgálnak. 

Az ügyintézőnek az árajánlatok értékelésekor figyelnie kell az "Értéket a pénzért" 

elvet. 

• A benyújtott árajánlatoknak egymástól és a kedvezményezettől is függetlennek kell 

lennie. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett cégek megvizsgálásra kerülnek 

például a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisában. 

• A benyújtott árajánlat adójának jogosultnak kell lennie annak a tevékenységnek a 

végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta. Ez ellenőrizhető például a 

NAV kapcsolódó adatbázisában: -> Adatbázisok -> Adóalanyok lekérdezése -> 

Tevékenységlekérdező és TEÁOR-kalkulátor. 

• A benyújtott árajánlatoknak azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel 

rendelkező anyagokra / tételekre kell vonatkozniuk. 

• Az árajánlatok benyújtásakor figyelni kell arra, hogy az nem származhat a pályázó 

saját tulajdonában lévő, vagy "kapcsolt" vállalkozásától. A kapcsolt vállalkozásokról 

itt olvashat bővebben: [link]. 

• Előfordulhat, hogy a vizsgálat során felfedezett valamely hiányosság miatt az 

ügyintéző hiánypótlást ír elő az árajánlathoz kapcsolódóan. Ilyenkor van olyan eset, 

amikor nem szükséges új árajánlatot benyújtani. Adott esetben az ajánlat kiállítója az 

eredeti árajánlaton szabályos javítást hajthat végre vagy a nem megfelelő / hiányos 

adatokat kiegészítés formájában az eredeti árajánlatra hivatkozva végzi el. A javítás és 

az árajánlat kiegészítés dátuma lehet a pályázat beadás utáni dátum is, ugyanakkor ha 

új árajánlat kerül a hiánypótlás során becsatolásra, annak dátuma kizárólag a pályázat 

benyújtást megelőző dátumú lehet! 

• Az árajánlatok vizsgálata során az ügyintézők vizsgálják az alábbi tartalmi elemeket: 

• ---az árajánlat kiállításának időpontja a pályázati felhívás megjelenését követő 

dátumú; 

• ---az árajánlat tartalmazza: az ajánlatkérő nevét, címét és adószámát vagy 

adóazonosító jelét; 

• ----a kiadási tétel műszaki adatait; 

• ----a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét; 

• ----a kiadásit tétel nettó összegét, a felszámított áfát és a bruttó összegét, vagy az az 

árajánlatból megállapítható; 

• ----a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő; 

• ----az ajánlattevő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának dátumát. 

• Az Egyesület közzétett egy árajánlat sablont a megfelelő árajánlatok bekérésének 

elősegítése érdekében. A sablon a honlap dokumentumtárában érhető el. Felhívjuk 

ugyanakkor a figyelmet arra, hogy amennyiben használják a sablont árajánlatok 

bekérésekor, a kifizető ügynökség (látva a nagyon hasonló árajánlatokat) azt 

gondolhatja, hogy esetleg nem valós árajánlatok kerültek becsatolásra. Előfordulhat, 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/asset_publisher/-/asset_publisher/J1q1NxT6idbc/content/tajekoztato-a-mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-kkv-minosites-megallapitasahoz-es-a-partner-es-kapcsolt-vallalkozasok-meghatarozasahoz?inheritRedirect=false
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hogy ilyenkor kérik az árajánlatbekérést alátámasztó dokumentumokat (pl. e-mail-t, 

átadás-átvételi dokumentumot stb.) hiánypótlás során. 

• ÉNGY-ben nem szereplő építési tételeknél az árajánlatnak az ÉNGY struktúrájának 

megfelelő részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni. 

• Általános költségek vonatkozásában (pl. projektelőkészítés költségei, 

projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság stb.) árajánlatok 

csatolása nem szükséges. 

Programok, rendezvények a 

Velencei-tó környékén 

 

november 17, 2018 (szombat)  

Papírfelhők – Acsa Szücs Imre kiállítása 

Gárdonyban  

 

 
 

nov 17 @ 11:00 Nemzedékek Háza  

Papírfelhők – Acsa Szücs Imre 

képzőművész kiállításának megnyitó 

ünnepsége 2018. november 17-én pénteken 

11.00 órai kezdettel Gárdonyban, a 

Nemzedékek Házában. Köszöntőt mond: 

Tóth István polgármester. A tárlatot 

megnyitja Szücs Erzsébet 

művészettörténész. Közreműködik 

Munkácsy András gitárművész.[...]  

november 23, 2018 (péntek)  

Közönségtalálkozó Dávid Kornéllal 

Agárdon  

 

 
 

nov 23 @ 17:00 – 20:00 Velencei-tavi Vízi 

Sportiskola VVSI  

Közönségtalálkozó Dávid Kornéllal a 

VVSI Sport Hotelben 2018. november 23-

án pénteken 17.00-20.00 óráig. Folytatjuk 

közönségtalálkozó sorozatunkat, egy 

hónap múlva Dávid Kornél 127-szeres 

válogatott magyar kosárlabdázó, az első 

magyar származású NBA játékos osztja 

meg pályafutásának legizgalmasabb[...]  

“Jöhet egy vallomás…” Tarnai Kiss László 

magyarnóta és könnyűzenei koncertje  

 

 
 

nov 23 @ 18:00 Nemzedékek Háza  

“Jöhet egy vallomás…” Tarnai Kiss László 

magyarnóta és könnyűzenei koncertje 

2018. november 23-án 18.00 órai 

kezdettela Nemzedékek Házában. 

Zongorán közreműködik: Budai László 

zongoraművész. Tarnai Kiss László 

(műsorszerkesztő, énekművész, hivatásos 

https://velenceito.info/programok/action~oneday/exact_date~2018-11-17/
https://velenceito.info/event/papirfelhok-acsa-szucs-imre-kiallitasa-gardonyban/?instance_id=826
https://velenceito.info/event/papirfelhok-acsa-szucs-imre-kiallitasa-gardonyban/?instance_id=826
https://velenceito.info/event/papirfelhok-acsa-szucs-imre-kiallitasa-gardonyban/?instance_id=826
https://velenceito.info/event/papirfelhok-acsa-szucs-imre-kiallitasa-gardonyban/?instance_id=826
https://velenceito.info/programok/action~oneday/exact_date~2018-11-23/
https://velenceito.info/event/kozonsegtalalkozo-david-kornellal-agardon/?instance_id=820
https://velenceito.info/event/kozonsegtalalkozo-david-kornellal-agardon/?instance_id=820
https://velenceito.info/event/kozonsegtalalkozo-david-kornellal-agardon/?instance_id=820
https://velenceito.info/event/kozonsegtalalkozo-david-kornellal-agardon/?instance_id=820
https://velenceito.info/event/johet-egy-vallomas-tarnai-kiss-laszlo-magyarnota-es-konnyuzenei-koncertje/?instance_id=827
https://velenceito.info/event/johet-egy-vallomas-tarnai-kiss-laszlo-magyarnota-es-konnyuzenei-koncertje/?instance_id=827
https://velenceito.info/event/johet-egy-vallomas-tarnai-kiss-laszlo-magyarnota-es-konnyuzenei-koncertje/?instance_id=827
https://velenceito.info/event/johet-egy-vallomas-tarnai-kiss-laszlo-magyarnota-es-konnyuzenei-koncertje/?instance_id=827
https://velenceito.info/event/papirfelhok-acsa-szucs-imre-kiallitasa-gardonyban/?instance_id=826
https://velenceito.info/event/kozonsegtalalkozo-david-kornellal-agardon/?instance_id=820
https://velenceito.info/event/johet-egy-vallomas-tarnai-kiss-laszlo-magyarnota-es-konnyuzenei-koncertje/?instance_id=827
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előadóművész (zongorakísérő, 

táncdalénekes). MTV 1990- a[...]  

november 24, 2018 (szombat)  

Katalin Bál Pákozdon  

 

 
 

nov 24 @ 19:00 Nemeskócsag Általános 

Iskola  

A Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport 

szervezésében immáron harmadik 

alkalommal kerül megrendezésre 2018. 

november 24-én a Katalin bál Pákozdon a 

Nemeskócsag Általános Iskolában 19.00 

órai kezdettel. Idén is sok szeretettel 

várunk minden mulatni, táncolni vágyót! A 

talpalávalót[...]  

december 1, 2018 (szombat)  

V. Mikulás Buli Velencén  

 

 
 

dec 1 @ 14:00 – 19:00 Velence Korzó  

2018. december 1. szombat már 5. 

alkalommal rendezzük meg a Mikulás bulit 

Velencén a Velence Korzón. A 

hagyományokhoz híven az idei is 

fergeteges lesz. Idén 500 Mikulás 

csomagot készítünk, hogy biztosan jusson 

mindenkinek! Ja….. megbeszéltük[...]  

december 2, 2018 (vasárnap)  

Adventi tekerés a Velencei-tó körül  

 

 
 

dec 2 @ 10:00 Velence Korzó  

Idén újra lesz Adventi tekerés a Velencei-

tó körül. Ha tavaly is ott voltál, vagy épp 

lemaradtál, akkor idén ott a helyed! 

Hangulatos program, forralt borral és 

teával a pákozdi arborétum pihenőjében! 

2018. december 2-án 10.00-kor[...]  

december 8, 2018 (szombat)  

I. Pázmándi Sport Éjszaka  

 

 
 

dec 8 @ 20:00 Gyermekek Királyságának 

Sportközpontja  

I. Pázmándi Sport Éjszaka 2018. december 

8-án 20.00 órától kifulladásig. Helyszín: 

Gyermekek Királyságának Sportközpontja, 

Pázmánd 5+1 fős csapatok korosztályól 

függetlenül Csapatonként 

LEADER Kiállítás- hogy könnyebb legyen a LEADER pályázat 

https://velenceito.info/programok/action~oneday/exact_date~2018-11-24/
https://velenceito.info/event/katalin-bal-pakozdon/?instance_id=821
https://velenceito.info/event/katalin-bal-pakozdon/?instance_id=821
https://velenceito.info/event/katalin-bal-pakozdon/?instance_id=821
https://velenceito.info/programok/action~oneday/exact_date~2018-12-1/
https://velenceito.info/event/v-mikulas-buli-velencen/?instance_id=816
https://velenceito.info/event/v-mikulas-buli-velencen/?instance_id=816
https://velenceito.info/event/v-mikulas-buli-velencen/?instance_id=816
https://velenceito.info/programok/action~oneday/exact_date~2018-12-2/
https://velenceito.info/event/adventi-tekeres-a-velencei-to-korul-2/?instance_id=815
https://velenceito.info/event/adventi-tekeres-a-velencei-to-korul-2/?instance_id=815
https://velenceito.info/event/adventi-tekeres-a-velencei-to-korul-2/?instance_id=815
https://velenceito.info/programok/action~oneday/exact_date~2018-12-8/
https://velenceito.info/event/i-pazmandi-sport-ejszaka/?instance_id=828
https://velenceito.info/event/i-pazmandi-sport-ejszaka/?instance_id=828
https://velenceito.info/event/i-pazmandi-sport-ejszaka/?instance_id=828
https://velenceito.info/event/katalin-bal-pakozdon/?instance_id=821
https://velenceito.info/event/v-mikulas-buli-velencen/?instance_id=816
https://velenceito.info/event/adventi-tekeres-a-velencei-to-korul-2/?instance_id=815
https://velenceito.info/event/i-pazmandi-sport-ejszaka/?instance_id=828
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Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

info@velenceitoleader.t-online.hu  

www.palyazat.gov.hu 

 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://www.palyazat.gov.hu/

