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Felhívások elérése

• https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok




• Helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet 
benyújtani

• akiket az Államkincstárnál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben már nyilvántartásba vettek (ügyfél azonosítóval, MVH regisztrációs 
számmal rendelkeznek).

• akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel













Jogosultsági feltételek

• HACS igazolás

• Üzleti terv/ Projektterv→ aláírva, dátumozva

• Átláthatósági nyilatkozat (gazdasági társaságok, egyesületek esetében)

• Területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván fejleszteni

• Támogatást igénylők körébe tartozik

• Induló vállalkozás esetében 3 hónapnál régebb óta van telephelye/székhelye
a településen

• Természetes személy, aki indítani akar mikro vállalkozást, 6 hónapnál
régebb óta van lakóhelye/tartózkodási helye a településen



Árajánlatok

• Ajánlatkérő neve, címe

• Ajánlattevő neve, címe, adószáma

• Tételek műszaki adatai (összehasonlíthatók 
legyenek)

• Tétel mennyisége, mértékegysége

• Tétel nettó összege, ÁFA, bruttó összege

• Pénznem, ha forinttól eltérő 

• Ajánlattevő aláírása 

• Kiállítás dátuma 

• Érvényességi idő (ne járjon le a beadás 
pillanatában)



Építés

• Benyújtáskor hatályos, a Kincstár honlapján közzétett Építési
Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó

• Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem
haladhatja meg az adott létesítmény tekintetében az ÉNGY szerinti
referenciaárakkal számított összeget.

• Amennyiben a referenciaár az ÉNGY szerint nem állapítható meg, az
elszámolni kívánt kiadási tételek vonatkozásában 3 darab, funkcionálisan
azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező árajánlat
csatolása szükséges.

• Ebben az estben is szükséges a tételeket fő munkanem kódra besorolni.



• Engedélyköteles beruházás esetén:

• Támogatást igénylő nevére szóló jogerős építési engedély vagy ennek hiányában a
hatóság közokirat formában kiállított igazolása az eljárás megindításáról,

• Támogatást igénylő nevére szóló, a tervező aláírásával ellátott építési
tervdokumentáció (helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, metszetek, műszaki leírás,
beruházás előtti és utáni állapot)

• Nem engedélyköteles beruházás esetében:

• Támogatást igénylő nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti
nyilatkozat arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles

• Minden esetben:

• A támogatást igénylő nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere
által kiállított igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem
kötött vagy a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolás.

• 3 fotót tartalmazó fotódokumentáció, meglévő és tervezett alaprajz, legalább 1
metszet



Gyakran előforduló hibák I.

• Saját teljesítés egyik felhívásban sem elszámolható.
A költségek lehetséges besorolása elszámolható, nem elszámolható vagy
önerő

• Az igényelt támogatási összeg a benyújtás után nem módosítható

• Hiánypótlás keretében új tétel felvihető, de csak a nem elszámolható
költségek közé (önerőként)

• Eszköz, szolgáltatás esetében 3 darab, funkcionálisan azonos
(összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező árajánlat. Az
ajánlattevők egymástól és a támogatást igénylőtől is függetlenek legyenek

• A fejlesztés helyének feltüntetésével kiegészített térképmásolat 30 napnál
nem lehet régebbi



Gyakran előforduló hibák II.

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelező → minden pályázatban
kell erre költséget tervezni (elszámolható költségek 0,5%-a)

• Üzleti terv/ Projektterv esetében dátum, aláírás szükséges. Egyes fejezetek
esetében (pl. piacelemzés és értékesítés) számszerű adatok jelenjenek
meg.

• A hiánypótlás keretében benyújtott árajánlatok kiállítási dátuma nem lehet
régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma.

• Rendezvényre vonatkozó árajánlatokon tételesen kell szerepelnie minden
eszköznek, anyagköltségnek, nem elég annyi, hogy x db rendezvény → a
felületre is tételesen kell felvinni

• A települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása felhívás
kivételével minden felhívás esetében a maximális intenzitást kell beírni



• http://vasihegyhat-
rabamente.hu/Videkfejlesztes1/LEADER_palyazatok_dokumentumai.html

http://vasihegyhat-rabamente.hu/Videkfejlesztes1/LEADER_palyazatok_dokumentumai.html


• A minél sikeresebb pályázatok benyújtása érdekében számítunk
együttműködésükre!

• A munkaszervezeti irodában személyes konzultációra van lehetőség, előre
egyeztetett időpontban.

• Elérhetőségeink:

Iroda: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.

Honlap: www.vasihegyhat-rabamente.hu

E-mail: 

leader@vasihegyhat-rabamente.hu

leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu

kornel@vasihegyhat-rabamente.hu

Telefon:

Petz Emese +36 30 601 3505

Tamics Beatrix +36 30 224 8963

Németh Kornél +36 30 255 1879
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mailto:leader@vasihegyhat-rabamente.hu
mailto:leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu
mailto:kornel@vasihegyhat-rabamente.hu

