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TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA 

 
 
 
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 
…………. napján meghirdetett, Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények 
fejlesztése című, VP6-6.4.1.1-22 kódszámú felhívás alapján …………………, mint támogatást igénylő. 
……… időpontban ………….. iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.  
 
Értesítem, hogy a Támogató a …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 
 

támogatásra alkalmasnak minősítette. 
 
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban 
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: 
 
A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható 
költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
 

 Maximális pontszám 

A támogatási 

kérelemmel elért 

összpontszám 

A Döntés-előkészítő Bizottság 

által meghatározott 

támogathatósági 

határpontszám / 

Támogathatósági ponthatár 
 100 pont   

 
A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően1 - 
………… Ft, azaz………. Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.  
 
 
A Projekt megvalósításának kezdete: ……… 

 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: ………… 

 

                                                      
1 Amennyiben releváns 



 
 

 
 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:   ………… 

 
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: ………… 

 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános 
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza. 
 

A Projekt (projekt megvalósításának kezdete)  (jelen okirattal érintett időszak utolsó napja)-ig terjedő 
időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége ……. 
Ft, azaz ……………….. forint. 
 
 
A Támogatás intenzitása: …..2 
 
 
A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 
legfeljebb 50%-a. 
 
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege ………… Ft, azaz …………………… forint. 
 
 
Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból3 … Ft, azaz … forint 
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)  alapján regionális beruházási 
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § 
(1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.  
 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában 
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott 
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  
 
 
 
 

                                                      
2 A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50% 
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60% 
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70% 
3 Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő 



 
 

 
 

Biztosítékadási kötelezettség 
 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott 
támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű 
biztosítékot nyújtani.  

 
 
Indokolás4 
 
…………….. 
 
A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, 
csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő 
támogatás részletes indokolása megtekinthető az illetékes megyei kormányhivatalnál. 
 
 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, 
annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, 
amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.  
 
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a 
kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.  
 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet 
költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg 
köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel 
kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni. 
 
Záró rendelkezések 
 
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles 
a jelen támogatói okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani. 
 
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek 
megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó 
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok 
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 
 
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. 
 
Kapcsolattartás 
 
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A 
Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. 
 
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. 
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. 

 
 
 

                                                      
4 Elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás 
esetén a részletes indokolás és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját tartalmazó tájékoztatás szerepeltetendő. 
 

http://www.palyazat.gov.hu/


 
 

 
 

 
Korrupció-ellenes záradék 

 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok 
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró 
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
Hatálybalépés 
 
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. 5 
 
Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó 
napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási 
kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi 
elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő 
átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt 
be.6 
 
Az Okirathoz csatolt …… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy 
az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak 
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. 
 
Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton 
megküldésre. 
 
 
Kelt: Kecskemét, 20.. ….. 
 
  

 Támogató 
név 

beosztás 
 Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatóság 
 

 
 
Mellékletek: 
 

1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

2. melléklet – Jogkövetkezmények 

3. melléklet – A Projekt forrásai7 

4. melléklet – A Projekt mérföldkövei8 

5. melléklet – A Projekt költségvetése9 

  

                                                      
5 Amennyiben nincs elutasított tétel, vagy a támogatás nem csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy 
támogatási alappal történik 
6 Amennyiben van elutasított tétel, vagy a támogatás csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási 
alappal történik 
7 Amennyiben releváns 
8 Amennyiben releváns 
9 Amennyiben releváns 



 
 

 
 

1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

 
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 
 
I. Általános elvárások: 

a) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó beruházási elemet meg kell 

valósítani. 

b) A támogatott fejlesztéseket a Kedvezményezett köteles a megvalósítás helyén10 üzemeltetni.  

c) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie. 

d) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. 

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést 

a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie 

a reális és takarékos költségvetés előírásának. 

e) A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt 

egyéb feltételeknek.  

f) A művelet megvalósítását szolgáló fejlesztés megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak 

az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában 

rendelkezésre kell állniuk és köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megőrizni. 

g) A Kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) foglaltaknak. 

 

II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások: 

a) Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr 

alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles 

és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdése szerint egyébként nem állna fenn az építési napló-vezetési kötelezettség, akkor az építési 

és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó 

ágazati szabályozás szerint). Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén építési napló és 

felmérési napló vezetése, illetve műszaki ellenőr alkalmazása nem szükséges. 

b) Az első építési tevékenységet is tartalmazó kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki ellenőr 

nyilatkozatát arról, hogy a megvalósított beruházás nem építési engedély köteles, továbbá a papír 

(esetlegesen elektronikus) alapú építési naplót vagy annak megfelelő kimutatást, ami tartalmazza a 

beépített tételek megnevezését, mennyiségét és az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: 

ÉNGY) szerinti kódját. Az ÉNGY kóddal nem rendelkező tételek esetében jelölni kell, hogy az érintett 

tétel külön árajánlattal rendelkezik. 

c) Napelemes rendszer kialakítása esetén a csatlakozási ponton az összesített – az inverter névleges 

teljesítménye alapján – 50 kVA kiserőművi csatlakozási teljesítményt meg nem haladó napelemes 

rendszerek, továbbá napkollektor esetében nem szükséges építésügyi és egyéb illetékes hatóság által 

kiadott nyilatkozatot benyújtani (a Kedvezményezett nevére szóló és a tervezői névjegyzékben 

szereplő tervező által ellenjegyzett/aláírólappal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció 

benyújtása ebben az esetben is szükséges). 

d) Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén (például: szellőzőrendszer elemeinek cseréje) 

nem szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért igazolást benyújtani arról, hogy a 

tevékenység nem engedélyköteles. Továbbá e tevékenységek esetében elegendő technológiai leírás 

és a megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása, építészeti-műszaki 

tervdokumentáció benyújtására nincs szükség.  

                                                      
10 A fogalom pontos meghatározását az 1. számú melléklet - Fogalomjegyzék tartalmazza. 



 
 

 
 

e) Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési 

igényléshez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt a hozzá 

kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.  

f) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a 

kedvezményezett nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, 

hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-

kérelem vagy a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás 

csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül 

mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési 

tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.  

g) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy az a 

kedvezményezett kötelessége, és legkésőbb az első kifizetési igényléshez csatolni kell.  

h) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell 

a kedvezményezett nevére szóló jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki 

tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési és/vagy 

fennmaradási engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. 

i) Az első nem vízjogi engedélyköteles tevékenységet is tartalmazó kifizetési kérelemhez mellékelni kell 

a műszaki ellenőr nyilatkozatát arról, hogy a megvalósított beruházás nem vízjogi engedély köteles. 

j) Az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetés feltétele a hálózati engedélyes által 

jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, amelyet az első napelemes rendszer létesítésével 

kapcsolatos kifizetési igényléshez be kell nyújtani.  

A záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte, amelyet 
a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani. 

k) Amennyiben a kiépíteni kívánt napelemes rendszer műszaki, szakmai okok miatt nem helyezhető el a 

fejlesztéssel érintett ingatlan területén, az a fejlesztéssel érintett ingatlannal szomszédos földön is 

elhelyezhető. Ebben az esetben, a műszaki dokumentációban szükséges kitérni az eltérő elhelyezés 

indokára, továbbá a támogatási kérelem benyújtásakor a szomszédos föld helyrajzi számát is 

szükséges felvezetni a megvalósítási hely részletes adatai közé. A rendszer kizárólag a fejlesztéssel 

érintett lovas létesítmény ellátását szolgálhatja. 

 
 
III. A projektek megvalósításával, technológiai berendezések beszerzésével kapcsolatos elvárások: 

a) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, létesítményt a rendeltetésének 

megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. 

b) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, 

jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén 

a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell.  

c) Építési beruházás esetében a támogatási és kifizetési igénylés vonatkozásában a Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett ÉNGY11 alkalmazandó: 

 A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a támogatási kérelem 

benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.  

 A kifizetési igénylés vonatkozásában a kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY 

referenciaárak mértékéig lehet elszámolni.12 

d) Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású 

számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési igényléshez.  

                                                      
11 A fogalom pontos meghatározását az 1. számú melléklet - Fogalomjegyzék tartalmazza. 
12 Az ÉNGY tételek elszámolásának részletei megtalálhatók az Irányító Hatóság által megjelentetett „Tájékoztató a Vidékfejlesztési 
Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről” című 
dokumentumban a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523  elérhetőségen. 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


 
 

 
 

e) A kifizetési igényléssel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a hozzá 

kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan 

ténylegesen felhasználásra került. 

f) Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki teljesítmény 

igazolása az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint. 

g) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának 

évétől számított legfeljebb két éve gyártott technológiai berendezések beszerzése és beépítése 

támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 

védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 

környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 

legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

Kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

Egyéb elvárások  
 
a) A projekt keretében kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amelynek eredményeként a fedett 

lovarda részeként lovas pálya is kialakításra kerül. Amennyiben a fejlesztéssel érintett fedett lovarda 

már rendelkezik a fogalomjegyzék szerinti lovas pályával, abban az esetben a projekt keretében nem 

szükséges új lovas pályát létrehozni.  

b) A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási 

kérelem benyújtásakor az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak szerint a 

Kedvezményezett tulajdonában álltak, a felhívás 4.1 pontjának figyelembevételével. 

c) Amennyiben a Kedvezményezett vállalta a jelen felhívás keretében megvalósított projektje 

tekintetében turisztikai szolgáltatóval, turisztikai attrakció üzemeltetőjével és/vagy vendéglátó üzlet 

üzemeltetőjével, oktatási intézménnyel, civil szervezettel, egyesülettel történő együttműködési 

megállapodás (5. számú melléklet szerint) megkötését, azt köteles az abban rögzített határidőig 

fenntartani. 

d) Már működő létesítmények fejlesztése esetében a támogatási kérelem mellékleteként szükséges 

csatolni az érvényes üzemeltetési engedélyt, újonnan kialakítandó létesítmények esetében pedig a 

záró kifizetési igényléskor kötelező az engedély csatolása. 

e) Amennyiben releváns a projekteknek meg kell felelniük a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben foglaltaknak.  

 
  



 
 

 
 

2. melléklet – Jogkövetkezmények 

 
I. A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek; kivéve, ha olyan 
jogosultsági feltételről van szó, amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása 
érdekében be kell következnie; 

b) a kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 
legalább 80%-át nem teljesíti.  

II. A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett a jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt 

támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben a kedvezményezett nem tesz 

eleget valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt kötelezettségvállalásoknak, így különösen: 

 

1. Amennyiben azt a Felhívás indokolja, a Kedvezményezett a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet alapján készített környezeti hatástanulmányt; 

 

2. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti a Felhívás 3.8 fejezetében meghatározott fenntartási 

kötelezettségét, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 

minősül. A már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó 

szabályok szerint a támogatást igénylőnek vissza kell fizetnie.  

 

3. Fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése tevékenységhez kapcsolódó 

költségek minimális mértéke nem éri el az összes elszámolható költségre vetítve a 70%-

ot. 

 

 

 
III. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 

pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

 

IV. Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények 

 
Amennyiben a projektmegvalósulás befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során 
megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt 
kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és 
köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére: 13  
 
 

  „A” oszlop „B” oszlop 

 Tartalmi értékelési szempont 

Valamennyi 
jogosulatlanul 

igénybevett 
többletpont után 
visszafizetendő 

összeg 

Amennyiben a 
támogatási kérelemre 
adott összpontszám a 

jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

hiányában nem érte 

                                                      
13 A jogkövetkezmények alkalmazása az 1.-3., 5-6. tartalmi értékelési szempontok esetén mind a projekt végrehajtására rendelkezésre 
álló időtartam alatti, mind a projektmegvalósulás befejezését követően, a fenntartási időszak alatti nem teljesítésre, a 4. tartalmi 
értékelési szempont esetén a projektmegvalósulás befejezését követően, a fenntartási időszak alatti nem teljesítésre vonatkozóan 
történik. 
 



 
 

 
 

 volna el a 
támogathatósági 

határpontszámot, úgy a 
visszafizetendő összeg 

1.  
A vállalt foglalkoztatotti 

létszámbővítési kötelezettségének 
nem tesz eleget. 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos 
támogatói okiratban 

meghatározott 
támogatási összeg 

0,5%-a 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos támogatói 
okiratban meghatározott 
támogatási összeg 1%-a 

2.  
A támogatást igénylő nem rendelkezik 

érvényes együttműködési 
megállapodással a felhívás 3.4.1.3./d 

pontja szerint.  

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos 
támogatói okiratban 

meghatározott 
támogatási összeg 

0,5%-a 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos támogatói 
okiratban meghatározott 
támogatási összeg 1%-a 

3.  
Az üzleti tervben vállalt 

költséghatékonysági intézkedések 
számának csökkenése vagy be nem 

tartása. 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos 
támogatói okiratban 

meghatározott 
támogatási összeg 

0,5%-a 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos támogatói 
okiratban meghatározott 
támogatási összeg 1%-a 

4.  
Az üzleti tervben vállalt innovatív 

tartalom csökkenése vagy be nem 
tartása. 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos 
támogatói okiratban 

meghatározott 
támogatási összeg 

0,5%-a 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos támogatói 
okiratban meghatározott 
támogatási összeg 1%-a 

5.  
Az üzleti tervben vállalt környezeti és 

klíma-adaptációs szempontok 
tartalmának csökkenése vagy be nem 

tartása. 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos 
támogatói okiratban 

meghatározott 
támogatási összeg 

0,5%-a 

minden jogosulatlanul 
igénybevett többletpont 

után a hatályos támogatói 
okiratban meghatározott 
támogatási összeg 1%-a 

 
 

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan 

igénybevétel, úgy az „A” oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely 

eredményezheti a támogathatósági határpontszámot alá csökkenést, mely esetben a „B” oszlopban 

rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra. 

 

I. Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával 

nem rendelkező Kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a 

kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a 

támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 

kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

II. Amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzési kötelezettsége fennállása ellenére közbeszerzési 

eljárás lefolytatása nélkül köt a vállalkozóval, megbízottal szerződést, szabálytalanságot követ el, az a 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint lefolytatott szabálytalansági eljárás révén a támogatás egy 

részének vagy egészének visszavonását eredményezheti. 



 
 

 
 

III. Amennyiben a Kedvezményezett az I) – VII.) pontokban nevesített eseteken túl, további 

szabálytalanságot követ el, az a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint lefolytatott szabálytalansági 

eljárás eredményeképpen, a támogatás egy részének vagy egészének visszavonását eredményezheti. 

 


