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KONSTRUKCIÓ NEVE: 
Népzenészek támogatása 

 

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

Támogató) 

A.    TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

A.1. Alapvető cél 

Magyarországon alkotó és élő népzenészek és előadóművészek támogatása 

kulturális tevékenységük megőrzése és fenntartása érdekében.  

Konkrét cél, a magyar és nemzetiségi autentikus népzenét és/vagy népzenei 

hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek minimum 

egyórás koncertjének, és koncertfelvételének a megvalósítása. 

A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme 

A felhívás keretösszege 200 000 000 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): 300.000 - 3.000.000 Ft 

 

Ugyanazon zenekar vagy előadóművész csak egyszer veheti igénybe a 

támogatást.  

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból 

csekély összegű támogatás (de minimis) támogatás 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. 

  

http://www.kisfaludyprogram.hu/
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B.    TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

Jelen felhívásra csak olyan előadók, zenekarok vagy képviseletükben eljáró 

szervezetek pályázhatnak, akik 

■ jogi személyiséggel rendelkező szervezetek vagy 

■ egyéni vállalkozók vagy 

■ egyéni cégek. 

és jelen felhívás C fejezetében leírt feltételeknek megfelelnek.  

 
A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 

 

C.    TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK  

Azon zenekar és előadó támogatása lehetséges, amelynek valamennyi tagja, 

illetve aki  

■ életvitelszerűen Magyarországon él és alkot;  

■ Magyarországon állandó lakóhellyel és magyar állampolgársággal 

rendelkezik; 

■ nagykorú; 

■ legalább ötéves szakmai múlttal rendelkezik. 

 

Azon zenekarok és előadók nem támogathatók, akik: 

■ előadói tevékenységüket magánszemélyként végzik;  

■ támogatást nyertek a Raktárkoncertek programban.  

 

Amennyiben a zenekar, vagy előadó képviseletében eljáró szervezet pályázik, úgy 

a fenti feltételeknek értelemszerűen a képviselt tekintetében kell fennállniuk.  

D.            A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA 

D.1. Támogatható tevékenységek köre 

Pályázat csak az alábbiakban felsorolt tevékenységek kapcsolódóan nyújtható be. 

■ Élőzenei koncert megvalósítása és az erről készült koncertfelvétel 

elkészítése és közzététele. 

A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások: 

■ Egy zenekar csak egy koncert megvalósítására és egy koncertfelvétel 

elkészítésére és közzétételére pályázhat. 

■ Az élőzenei koncertnek minimum egy órásnak kell lennie.  

■ A koncertről készült felvételnek legalább 1920x1080 képfelbontásúnak kell 

lennie. 

■  A koncertről készült felvételt a pályázónak közzé kell tennie a Támogató által 

meghatározott online felületen.  
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D.2. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és 

kategóriák szerinti besorolása 

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenység uniós versenyjogi szempontból 

csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen szerint valósítható meg. 
 

Támogatható tevékenység 
Támogatás 

jogcíme 

Támogatási 

kategória 

Élőzenei koncert megvalósítása és az 

erről készült koncertfelvétel elkészítése és 

közzététele 

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 

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 
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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. 

D.3. Nem támogatható tevékenységek 

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

tevékenységek. 
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D.4. Elszámolható költségek 

Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek 

köre. A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott a 

költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként: 

■ előadói tiszteletdíj, 

■ hangszerszállítás díja, 

■ utazási költség, 

■ terembérleti díj, 

■ helyszínbérleti díj, 

■ hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díja, 

■ audiovizuális eszközök bérleti díja, 

■ kép-és hangfelvétel készítés és utómunka. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kép-és hangfelvétel készítése és utómunka 

költségeinek aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át! 

D.5. Nem elszámolható költségek 

A D.4. pontba nem tartozó költségek. 

D.6. Megkezdés, felhasználás, beszámolási kötelezettség 

A pályázat megvalósítása legkorábban 2020. november 15-től kezdhető meg.  

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021.04.30. A projekt zárását 

követően a kedvezményezettnek záró beszámolót szükséges benyújtania a 

Támogató részére. A záró beszámoló1 benyújtásának végső határideje az utolsó 

projekttevékenység fizikai teljesítését követő 90. nap. 

Csak a megvalósítási időszakban felmerült költségek és tevékenységek 

számolhatóak el.  (Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. november 15-ét megelőzően 

megvalósított koncertek és videofelvételek elszámolására nincsen lehetőség!)  

D.7. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy az elkészült koncertfelvételt a 

projekt zárásától számított legalább 3 évig a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé teszi.  A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 

népzenei előadói tevékenységet a záró beszámolója benyújtásának napjáig 

fenntartja. 

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.  

 
1 A záró beszámoló során pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása szükséges. 
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D.8. A támogatás tartalmára vonatkozó speciális előírások 

D.8.1. Területi szűkítés 

Jelen felhívás keretében, életvitelszerűen Magyarországon élő és alkotó, 

Magyarországon állandó lakóhellyel és magyar állampolgársággal rendelkező, 

legalább öt éves szakmai múlttal rendelkező, nagykorú előadók, zenekarok vagy 

az e feltételeknek megfelelő előadók közreműködését biztosító, képviseletükben 

eljáró jogi személy vagy egyéni cég, egyéni vállalkozó 

D.8.2. Egyéb speciális rendelkezések 

■ A támogatás zenekaronként/előadónként vehető igénybe egyszeri 

alkalommal. 

■ A pályázó vállalja, hogy az elkészült koncertfelvételt a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé teszi a Támogatóval előzetesen egyeztett online felületen. 

■ 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).  

Az egyéni vállalkozók és egyéni cégek – mivel tekintetükben az átláthatósági 

szempontok nem értelmezhetőek – az átláthatósági nyilatkozat megtételére nem 

kötelesek. 

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 

esedékességű köztartozással rendelkezik, 

f) hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással szemben hatvan napnál 

régebben lejárt tartozása van, 
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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 

Vissza nem térítendő támogatás. 

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. 

F.    KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

F. 1. Jogosultsági értékelés 

A pályázat benyújtására a pályázati adatlap és mellékleteinek kitöltésével van 

lehetőség.  

Az eljárás során az Ávr 70. §a (3) bekezdése alapján legalább egy alkalommal 

lehetőség van hiánypótlásra. Amennyiben a Pályázó az előírt határidőig nem az 

előírt formában, nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy hiányosan nyújtja 

be a pályázatot, vagy annak mellékleteit, a Támogató a pályázat beérkezésétől 

számított 5 napon belül a pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a 

pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat 

érvénytelenségét vonhatja maga után. 

F.2. Szakmai értékelés 

A beérkezett pályázatokat a Támogató által felkért Bírálóbizottság (Szakmai zsűri) 

bírálja el és tesz döntési javaslatot. Támogató stratégiai partnere a Hagyományok 

Háza szakmai értékelőként ellátja a Bírálóbizottság munkáját. Ha a pályázatban 

található információ nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz, a 

Bírálóbizottság telefonos, vagy egyéb elektronikus konzultáció keretében egy 

alkalommal tisztázó kérdéseket fogalmazhat meg a pályázónak. A konzultáció 

lehetséges időpontjáról Támogató értesíti a pályázót. Amennyiben pályázó nem 

kíván élni a konzultáció lehetőségével, a Bírálóbizottság a rendelkezésre álló 

információk alapján tesz döntési javaslatot. 

Az elbírálás szempontjai: 

- a program szakmai színvonala; 
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- a benyújtott költségigény realitása; 

- a pályázó és a közreműködők eddigi szakmai munkája. 

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. Amennyiben a benyújtott pályázati anyag hiányos a Támogató legalább 

egyszeri alkalommal hiánypótlást ír elő. 

4. Szakmai értékelés. 

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

döntésről a pályázó értesítést kap.  

6. 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. Pályázati adatlap eredeti példánya. 

2. Technikai rider2 – amennyiben releváns. 

3. 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). 

4. De minimis nyilatkozat eredeti példánya. 

5. Aláírási címpéldány másolata.  

  

 
2 2A technikai ridernek tartalmaznia kell: 

- Hangtechnika: 
o zenekar csatornakiosztása melynek tartalmaznia kell a mikrofonok, mikrofon típusok megnevezését, mikrofonállványok számát és 

fajtáját, és a vezeték nélküli eszközöket. 
o színpadi monitor utak és monitor hangfalak, fülmonitorok számainak megjelölése.  
o egy „stage plot-ot” a csatornák megnevezésével, monitorok helyeinek jelölésével. 

- Fénytechnika: 
o Fényterv, ha szükséges  
o „Light plot” a lámpák elhelyezéséről, lámpatípusok megjelölésével 

- Színpadtechnika: 
o Minimális színpadméret 
o emelvény, ha szükséges 
o kellékek (székek, zongora-, bőgőszék stb…) 
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G.2. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje 

A támogatási igény magyar nyelven, 2020. szeptember 18. napjától 2020. 

október 16. napjáig nyújtható be elektronikusan doc. formátumban a 

palyazatok2020@hagyomanyokhaza.hu e-mail címre és ugyanakkor postai 

úton is, 1 eredeti példányban zárt csomagolásban a következő címre:  

Tértivevényes ajánlott, elsőbbségi küldeményként, a Hagyományok Háza 

levelezési címére: 1251 Budapest, Pf. 23. 

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 

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. További információ 

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ munkaidőben, hétfőtől 

csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között az alábbi telefonszámon 

vagy e-mailben kérhető: 

Hagyományok Háza 

Varga J. Csaba 

e-mail: varga.csaba@hagyomanyokhaza.hu  

Telefon: +3670/684-59-20 

G.4. 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. 

mailto:palyazatok2020@hagyomanyokhaza.hu
mailto:varga.csaba@hagyomanyokhaza.hu
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G.5. 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 

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

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről 


