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KONSTRUKCIÓ NEVE: 
Belföldi Idegenvezetők támogatása 

 

A támogató megnevezése: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 

Támogató) 

 

A.    TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

A.1. Alapvető cél 

A turizmus szerepe az ország gazdasági életében megkérdőjelezhetetlen. A 

turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 

2019-es év pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt. A hazai szálláshelyeken 

16.443.198 vendég 42.897.230 vendégéjszakát töltött el. Az összes 

vendégéjszakaszám felét, 21,8 millió éjszakát a belföldi turisták, 21,1 milliót a 

külföldi vendégek töltötték el hazánkban. A vendégek száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken elérte a 12,9 milliót, a vendégéjszakák száma elérte a 31,5 milliót 

2019-ben. A kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj-bevétele 9,2 százalékkal, a 

szálláshelyi összbevétel 8,8 százalékkal nőtt 2018-hoz viszonyítva, amely így 

2019-ben meghaladta az 550 milliárd forintot. A SZÉP-kártya felhasználás 2019-

ben elérte a 30 milliárd forintot, a panziókban 34,4 százalékos, a szállodákban 

pedig 46,4 százalékos volt a SZÉP-kártyás költések növekedése. 2010 óta 

másfélszer több vendég másfélszer több vendégéjszakát töltött el a hazai 

kereskedelmi szálláshelyeken, amely 2,5-szer nagyobb szállásdíjbevételt 

eredményezett 2019-ben. 

Magyarország turisztikai értékeinek megismertetésében nélkülözhetetlenek az 

idegenvezetők. A hivatalos idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezők száma 

15.000 fő, ebből nagyságrendileg 4.000-re tehető a rendszeresen vezetők, míg 

1.000 főre a főállású idegenvezetők száma. Az idegenvezetők többsége a 

kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerint adózik, néhány kivételtől 

eltekintve nem alkalmazotti jogviszonyban történik a foglalkoztatásuk. 

A koronavírus-járvány nemcsak a hazai szálláshely és attrakció üzemeltetőket 

kényszerítette a létesítményeik bezárására, a vírus hatása a turizmus minden 

területére begyűrűzött. A válság az idegenvezetőket sem kímélte, 

rendelésállományuk minimálisra csökkent, illetve megszűnt. A válsághelyzet 

ugyan hivatalosan véget ért, ám a gazdaság talpra állítása nem tud egyik napról 

a másikra megtörténni. A külföldi turisták Magyarországra történő beutazása jogi 

feltételeinek megteremtése mellett a turisták bizalmának helyreállítása is időbe 

telik. Az idegenvezetők mindaddig nehéz helyzetben lesznek, amíg vissza nem áll 

az elmúlt évekhez hasonló megrendelési állomány az idegenvezetői 

szolgáltatások tekintetében. 

Az idegenvezetők számára kidolgozott pályázati rendszer kialakításával a 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 stratégiai célrendszerét támogató, a 

turizmus ágazatban foglalkoztatottak felkészültségének és motivációjának 
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erősítését előirányzó, hatékony intézkedés valósulhat meg. 

Szem előtt tartva, hogy a vidéki Magyarország szépségeit, városait, attrakcióit az 

idegenvezetőknél senki nem ismeri jobban, a pályázat keretében a Magyar 

Turisztikai Ügynökség Zrt., illetve a Támogató azt várja, hogy egyes turisztikai 

attrakciókról, városokról, városnegyedekről, esetleg a természet által nyújtott 

látnivalókról a pályázók szöveges leírásokat készítsenek és azokat hozzák 

nyilvánosságra. 

 

A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme 

A felhívás keretösszege 300 000 000 Ft, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési 

célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 360239), 

fedezetét a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 

között megkötött Kezelő szervi megállapodás alapján a Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zrt. és a Támogató között létrejött támogatási jogviszony biztosítja.  

A pályázati keretösszeg a beérkezett pályázatok és a megvalósítás ütemezése 

alapján módosítható, módosítás esetén a pályázókat közlemény útján tájékoztatja 

a támogató a www.kisfaludyprogram.hu oldalon keresztül. 
 

Támogatás intenzitása 

100% 

 

 

Igényelhető támogatási összeg 

(min-max) 

200.000 -1.000.000 Ft/fő 

 

Az igényelhető támogatás mértéke a pályázat keretében elkészíteni vállalt, a D7. 

pontban körülírt szöveges leírás tárgyától függően az alábbiak szerint változik: 

A szöveges leírás tárgya 
A maximálisan igényelhető 

összeg mértéke (Ft/fő) 

választott tájegység turisztikai szempontú 

bemutatása (legalább 2 tematikus túraútvonal 

leírással) 

1.000.000 

tematikus túraútvonal leírása (pl. gyalogos, vízi, 

lovas, kerékpáros természetjáró túraleírás)  

500.000 

városi séta (pl. épített örökségeink tematikus 

bemutatása) 

300.000 

http://www.kisfaludyprogram.hu/
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két választott turisztikai attrakció (pl. kastély, fürdő, 

világörökségi helyszín, stb.) bemutatása 

200.000 

A támogatás számításának alapja a támogatás általános forgalmi adó nélkül 

számított költsége. 

Ugyanazon idegenvezetőre csak egyszer vehető igénybe a támogatás. Egy 

idegenvezető csak egy típusú szöveges leírást készíthet. 

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi 

szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen, a D.2. 

pontban foglaltak szerint valósíthatók meg. 

Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint 

az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 
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B.    TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

Jelen felhívásra 

■ idegenvezető igazolvánnyal rendelkező természetes személyek és egyéni 

vállalkozók; és 

■ idegenvezetésre jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezetek 

pályázhatnak. 

 

A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 

 

C.    TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK  
 

Azon idegenvezető támogatása lehetséges, aki  

■ 2019 évben idegenvezető tevékenységet végzett Magyarországon, és 

jelenleg - a pályázat benyújtásakor - is fenntartja ezen tevékenységét  

■ rendelkezik hatályos idegenvezetői „igazolvánnyal”, 

■ Budapest területi lehatárolásán kívül 2020. június 1. napját megelőzően 

bejelentett vidéki lakcímmel rendelkezik, 

■ 2019-ben igazolható módon volt bevétele a tevékenység űzéséből, továbbá 

■ vállalja, hogy a vidéki Magyarország valamely turisztikai szempontból 

értékelhető attrakciójáról, tájegységéről szöveges leírást készít és azt 

nyilvánosságra hozza, a jelen pályázat D7 pontjában megjelölt feltételekkel. 

 
Azon idegenvezetők nem támogathatók, akik kizárólag az alábbi tevékenységek 

valamelyikét végzik: 

■ utaskísérő külföldön,  

■ telepített idegenvezető, aki külföldön végzi tevékenységét,  

■ egyéb, helyi jellegű kiegészítő tevékenységet végez (pl. tárlatvezetés, 

rendezvényen tolmácsolás, ill. host jellegű tevékenység). 

 

D.   A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA 

D.1. Támogatható tevékenységek köre 

Pályázat csak az alábbiakban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható 

be. 

Idegenvezetői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek és egyéni 

vállalkozók esetén: 

■ Az idegenvezetéshez kapcsolódó működési tevékenységek 

Idegenvezetésre jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetén: 

■ A pályázó alkalmazásában lévő idegenvezetők bértámogatása 
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D.2. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és 

kategóriák szerinti besorolása 

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi 

szempontból az alábbi jogcímen, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó 

előírások alapján valósíthatók meg: 
 

Támogatható tevékenység 
Támogatás 

jogcíme 

Támogatási 

kategória 

Az idegenvezetéshez kapcsolódó 

működési tevékenységek 

2/2018. (XII.28) 

MK rendelet 

csekély összegű 

támogatás 

Idegenvezetők bértámogatása 

2/2018. (XII.28) 

MK rendelet 

csekély összegű 

támogatás 

Csekély összegű támogatás 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

Bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU 

rendelet) hatálya alá tartozó támogatás. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és 

ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az adott évben, valamint az azt megelőző 

két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím 

vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma 

tagállamonként nem haladhatja meg a 200.  000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak 

minősülő vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 

figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) 

bekezdését. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott 

csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása 

érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak 

nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. 

A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű 

támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást 

megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban 

részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, 

amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha 

erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás 
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tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell 

osztani az új vállalkozások között. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU 

bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 

határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 

támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 

vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 

vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi 

bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 

határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális intenzitást vagy összeget. 

Támogatást igénylőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének 

megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bármely 

forrásból igénybe vett csekély összegű támogatás tartalma – a támogatás 

odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában – nem 

haladja meg az 1407/2013/ EU rendeletben meghatározott összeget (200.000 

euró). A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján 

kell megtenni. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek:  

a) a 1397/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra 

ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások 

támogatása; 

c) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 

vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-b) pontokban említett ágazatban, valamint 

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó 

ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott 

támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő 

eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a 

költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban 

végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatásban.” 

A kedvezményezett köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 

támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni, 

és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 
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D.3. Nem támogatható tevékenységek 

Nem támogathatók a D1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső 

tevékenységek. 

D.4. Elszámolható költségek 

Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek 

köre. A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott 

költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként: 

■ működési költségek: 

• minden olyan költség, amely az idegenvezetői tevékenységhez 

kapcsolódóan közvetlenül felmerült (pl: telefonszámla, utazási költség, 

szórólap készítési költsége, új eszköz vásárlása stb.)  

 

Működési költségek csak olyan pályázó esetében számolhatók el, akik egyéni 

vállalkozóként vagy adószámos természetes személyként végzik idegenvezetői 

tevékenységüket!  

■ bérköltség: 

• az idegenvezetői tevékenységet végző jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek alkalmazásában álló engedéllyel rendelkező idegenvezetők 

bérének költségei. 

Speciális feltételek az elszámolható költségek kapcsán: 

■ Fenti költségek közül azok számolhatók el, amelyek 2020. március 1. és 

2020.december 31. között merültek fel, 

■ A működési költségek abban az esetben számolhatók el, amennyiben azok 

számlával igazoltak, 

■ A bérköltségek esetében olyan munkavállalók bérköltségei számolhatók el, akik 

2019-ben és 2020 év végéig munkaviszonyban álltak/állnak a pályázó 

szervezetnél. 

D.5. Nem elszámolható költségek 

A D.4. pontba nem tartozó költségek, így különösen: 

■ meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése; 

■ élelmiszer, italbeszerzés költsége; 

■ hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek; 

■ hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei; 

■ közműfejlesztéshez való hozzájárulások; 

■ pályázatírás költségei, sikerdíj; 

■ bírságok, kötbérek, perköltségek; 

■ általános forgalmi adó; 

■ egyéb adók, közterhek; 

■ lízing költségek.   
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D.6. Felhasználás, beszámolási kötelezettség 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2020.12.31. A záró beszámoló1 

benyújtásának végső határideje az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítését 

követő 90. nap. 

D.7. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a vidéki Magyarország 

valamely turisztikai szempontból értékelhető attrakciójáról fényképes 

mellékletekkel elkészített szöveges leírást hoz nyilvánosságra és ad át a 

Támogató, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség részére, az alábbi 

feltételekkel: 

- a szöveg terjedelme (a pályázó által készített fényképek mellékletként 

csatolandók) 

o választott tájegység turisztikai szempontú bemutatása (legalább 2 

tematikus túraútvonal leírással) esetén: 50.000-75.000 karakter 

(szóközök nélkül); 

o tematikus túraútvonal leírása (pl. gyalogos, vízi, lovas, kerékpáros 

természetjáró túraleírás) esetén: 25.000-37.500 karakter (szóközök 

nélkül); 

o városi séta (pl. épített örökségeink tematikus bemutatása) esetén: 

15.000-22.500 karakter (szóközök nélkül); 

o két választott turisztikai attrakció (pl. kastély, fürdő, világörökségi 

helyszín, stb. épület) bemutatása esetén: 10.000-15.000 karakter 

(szóközök nélkül); 

- a szöveg tárgya a csodasmagyarorszag.hu, a www.kisfaludyprogram.hu, 

valamint az mtu.gov.hu oldalakon található vagy egyéb, turisztikai szempontból 

értékelhető hazai témára kell vonatkozzon;   

- a pályázó vállalja, hogy a szövegre (és mellékleteire) ingyenes felhasználási 

jogot enged a Magyar Turisztikai Ügynökég Zrt. részére (annak jogszabályban 

rögzített feladatai ellátásához szükséges tartalommal), valamint a Támogató 

részére (pályázat értékeléséhez szükséges terjedelemmel) továbbá a 

szöveget és mellékleteit nyilvánosságra hozza, 

- a pályázó szavatol azért, hogy mind a szöveg, mind a fényképek a saját 

szellemi termékei, azokon harmadik személynek szerzői joga nem áll fenn, 

illetőleg a mű összeállítása során a szerzői jogra vonatkozó szabályok 

betartásával járt el; 

- a szöveg és fényképes mellékleteinek átadása elektronikus adathordozón 

valósul meg a Támogató és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részére. 

Továbbá, a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 

idegenvezetői tevékenységet a támogatás D.7 pont szerinti záró 

beszámolója benyújtásának napjáig fenntartja. 

 
1 A záró beszámoló során pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása szükséges. 

http://csodasmagyarorszag.hu/
http://www.kisfaludyprogram.hu/
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A támogatás akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség 

teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának 

eredményeiről szóló záró jelentést benyújtotta és azt a Támogató jóváhagyta.  

A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói okiratban vállalt 

kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, 

valamint a kötelezettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való 

betekintéssel ellenőrizze. 

 

D.8. A támogatás tartalmára vonatkozó speciális előírások 

D.8.1. Területi szűkítés 

Jelen felhívás keretében, Magyarország területén működő, Budapest területi 

lehatárolásán kívül, 2020. június 1. napját megelőzően bejelentett vidéki 

lakcímmel rendelkező idegenvezetők támogatására adható be pályázat. 

 

D.8.2. Egyéb speciális rendelkezések 

■ A támogatás idegenvezetőkként/munkavállalóként vehető igénybe egyszeri 

alkalommal. 

■ A Támogató előírása szerint a nyertes pályázó adatszolgáltatási 

kötelezettségre vállalkozik. 

■ A támogatási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Támogató a 

támogatás részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettségét 

állapíthatja meg. 

 

D.8.3. Speciális kizáró okok 

A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok 

Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki 

nem minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve 

átláthatóságáról nem nyilatkozik (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján). 

 

Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, illetve 

nem bocsátható ki támogatói okirat annak, aki(nek) 

a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-

ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 

c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

d) a jogszabályban vagy a jelen felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának 

feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat 

nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 

e) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt 
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esedékességű köztartozással rendelkezik, 

f) hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással szemben hatvan napnál 

régebben lejárt tartozása van, 

g) bankszámlája, vagy bármely a tulajdonában álló vagyontárgy vonatkozásában 

büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el, vagy korábban jogosulatlanul 

igénybe vett költségvetési vagy uniós forrásból származó támogatás miatt 

büntetett előéletűnek minősül. 

 

E.    PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK 

E.1. Támogatás formája 

A kedvezményezett működési támogatásának minősülő, visszafizetési 

kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő 

támogatás) részesül. 

E.2. Előleg mértéke 

Jelen pályázat kiírás keretében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 

100%-a. 

Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie. 

E.3. Beszerzésekre vonatkozó szabályok 

A beszerzések megtervezése során figyelembe kell venni a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait, amennyiben a pályázó annak hatálya alá 

tartozik. 
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F.    KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

F. 1. Jogosultsági értékelés 

A pályázat benyújtására a pályázati adatlap és mellékleteinek kitöltésével van 

lehetőség. Csak hiánytalanul, minden releváns melléklettel benyújtott pályázat 

fogadható el. A benyújtott pályázatok támogathatóságáról szóló döntésre a 

pályázatok beérkezése sorrendjében kerül sor a rendelkezésre álló pályázati 

keretösszeg kimerüléséig. 

G.   ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A Támogató a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen elektronikus úton 

tartja a kapcsolatot a pályázóval. 

Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó 

támogatásigénylési eljárás ügymenete: 

1. Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása szükséges postai úton 

a pályázati adatlap és mellékleteinek beadásával.  

2. A benyújtott pályázati adatlap és mellékleteinek ellenőrzése történik meg a 

Támogató részéről. 

3. A pályázat benyújtását követően legfeljebb 60 napon belül a támogatási 

döntésről a pályázó értesítést kap.  

4. Ha a dokumentum/okirat elektronikus alkalmazáson keresztül történő 

átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem 

történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításáig - közöltnek kell 

tekinteni.  

G.1. Csatolandó mellékletek listája 
1. Idegenvezetői igazolvány másolata. 

2. Átláthatósági nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a támogatást igénylő 

nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § 

(1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek). 

3. De minimis nyilatkozat eredeti példánya. 

4. Aláírási címpéldány másolata. (jogi személyek esetén) 

G.2. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje 

A támogatási igény magyar nyelven, 2020. július 07. napjától 2020. augusztus 

07. napjáig nyújtható be postai úton, 1 eredeti példányban zárt csomagolásban 

a következő címre:  

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

(1037 Budapest, Bokor utca 23-25.) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs 

lehetőség! 

A Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően 

módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről 



 

14 
 

közleményben tájékoztatja a pályázókat. 

Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási 

igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a 

beérkezett pályázatok alapján felfüggessze. 

G.3. Kifogáskezelés 

A támogatás igénylési eljárás során a pályázó kifogást nyújthat be, különösen ha 

■ a támogatás igénylési eljárásra, 

■ a támogatási döntés meghozatalára 

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a támogatás igénylési kiírásba vagy a támogatási 

szerződésbe ütközik. 

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan 

megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől 

számított tíz napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc 

napon belül írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő 

elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A kifogást a 

Támogatónak kell címezni. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás 

egyazon pályázó részéről csak egy alkalommal nyújtható be. 

Amennyiben a Támogató a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele 

céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi 

a Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékes szervezeti egysége részére. A 

Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékes szervezeti egysége a kifogást annak 

kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. 

G.4. Vonatkozó jogszabályok listája 

■ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

■ 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

■ 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

■ 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról 

■ 2000. évi C. törvény a számvitelről 

■ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

■ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

■ A Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 

cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról 

■ A Bizottság 1407/2013/EU Rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról 

■ 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet az idegenvezetői tevékenységről 

■ 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről 




