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KONSTRUKCIÓ NEVE 
 

Balatoni strandok fejlesztése 
 

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE  

A1. Alapvető cél 
 
A konstrukció célja jelen útmutató 1. számú mellékletében nevesített strandok 

fejlesztése, ezáltal: a látogatók igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai 
termékek kialakítása, ennek eredményeként a természetes fürdőhelyek (a 

továbbiakban: strandok) látogatottságának és jövedelemtermelő képességének 
növelése, valamint a szezonalitás mérséklése.  
A térség adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve 

meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a 
konstrukció céljainak elérését. 

A konstrukció operatív célja a balatoni strandok, mint a térség meghatározó 
jelentőségű turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése. 
 

Ennek keretében meghatározó mutató a fejlesztéssel érintett terület nagysága és a 
fejlesztéssel érintett területen nyújtott új szolgáltatások száma. A konstrukció 

keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott 
értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.  
 

A2. Rendelkezésre álló forrás 
 
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg  

 
1.863.000.000,- azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió Forint 

 
A támogatási igények a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 1. számú melléklete XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

fejezetének 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 38. alcím Egyéb feladatok, 19. 
jogcímcsoport „Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program” fejezeti 

kezelésű előirányzatból kerülnek finanszírozásra.  
 

A3. Támogatható támogatási igények várható száma 
 
A támogatott projektjavaslatok várható száma 55 db. 

 

B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 
 

- Az 1. sz. mellékletben felsorolt strandok tulajdonosai, 

- Az 1. sz. mellékletben nevesített strandok vagyonkezelői, amennyiben a 
vagyonkezelő gazdasági társaságok a jelen útmutató 1. sz. mellékletében 

nevesített települések helyi önkormányzatainak 100%-os tulajdonában 
állnak.  
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A kötelező fenntartási időre a fenntartás terhe a tulajdonost terheli, aki ezt a 

vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja, ez esetben szükséges az üzemeltetési 
szerződés csatolása, továbbá a tulajdonos hozzájárulása a támogatási igény 

benyújtásához, a tevékenység végrehajtásához, illetve a megvalósítást követően a 
tevékenységgel létrejött eredmények fenntartásához. 
 
 
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincsen lehetőség! 

 

C. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA 
 

C.1. Támogatható tevékenységek köre  
 
Önállóan támogatható tevékenységek 
 

- a támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli 

infrastrukturális fejlesztések: 

o vízbejutás feltételeinek javítása, lépcsők, lídók felújítása, kialakítása, 
iszapkotrás -mederhomokozás, partvédőművek megújítása, új part-

víz kapcsolatok kialakítása,  

o vízben homokos felületek kialakítása, illetve a tó fürdési célból való 

akadálymentes megközelítése, árnyékolás UV-B sugárzás ellen - 
parton és a vízfelület felett egyaránt, 

o higiénés és vizesblokk, öltöző kabinok cseréje, felújítása,  

o padok, utcabútorok cseréje, szemetesek cseréje, járdák felújítása, 
kültéri tusolók felújítása, mozgássérültek részére is használhatóvá 
tétele, árnyékolás, dohányzásra kijelölt helyek kijelölése, 

o információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások 
- hangosítás kiépítése, táblarendszer felújítása, tájékoztató 

információs pontok létrehozása (pl: vízszint, vízminőség, hőfok), jó 
minőségű wifi elérhetőség kialakítása a strandokon, webkamera, 

ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez vagy fejlesztéséhez 
kapcsolódó beruházások stb, 

o új szolgáltatások és meglévő szolgáltatások színvonálanak emelését 

szolgáló fejlesztések támogatása (strandok szolgáltatási kínálatának 
minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja) az 

alábbiak figyelembe vételével: 

o szezonhosszabbítást elősegítő fejlesztések: medencék, fürdőházak 

kialakítása és lehetőség szerint megújuló energiaforrással való 
ellátása, vízi szórakoztató parkok kialakítása, fejlesztése, 

egészségturisztikai szolgáltatások kialakítása (szauna, gőz, pihenők, 
stb) 
horgászturisztikai infrastruktúra fejlesztése (padok, tűzrakóhely, 

elektromos csatlakozó), 
éjszakai fürdőzés feltételeinek megteremtése, 

őszi, téli rendezvények infrastruktúrájának kialakítása, 

a szezonhosszabbítással összefüggésben kulturális, zenei 

programoknak helyet adó terek kialakítása, infrastrukturális 
fejlesztése,  

o gyerekbarát, családbarát szolgáltatások fejlesztése, javítása, 
bővítése, játszóterek, foglalkoztatók, kialakítása, felújítása, 
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figyelembe véve a 8/2003. (XI. 27.) GKM rendeletet a játszótéri 

eszközök biztonságosságáról, 

o szabadidősportok feltételeinek javítása (pl. kreatív megjelenésű 

vízieszközök beszerzése, kenuzás, kajakozás ösztönzése, újszerű 
vízisportok űzésének ösztönzése (pl. kite); indokolt esetben a vízi 

eszközök tárolásának és partra emelésének infrastrukturális 
feltételeinek a megteremtése, 

o sportesemények rendezéséhez is alkalmas sportpályák kialakítása, 
felújítása, sporteszközök beszerzése,  

o a „Strandolj és kerékpározz” mozgalom követői részére kerékpár 

tárolók, megőrzők kialakítása a strandon belül, biztonságos kerékpár 
tároló elhelyezése, 

o helyi termékek megjelenítési lehetőségének kialakítása, 
o biztonságos és korszerű értékmegőrzők létesítése, elsősegélynyújtó 

helyek technikai és eszközfejlesztése, vízi-, illetve parti részeket 

felügyelő megfigyelő állások, tornyok felállítása, 

o közművek kialakítása, fejlesztése, felújítása, 

o telekhatáron belüli épületek létesítése, átalakítása, bővítése, 

felújítása, 

o a fejlesztésekkel érintett épületek energia-hatékony működését 

javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások 

felhasználására, szelektív hulladékgyűjtők kialakítására, 
o bontás, 

o a fejlesztési célokhoz kapcsolódó gépészeti beruházások, eszközök 

beszerzése, 

o strandok minőségi zöldfelületi rendszereinek kialakítása és gondozása 

(tereprendezés, gyeprendezés, virágosítás), korszerű közvilágítás 

kialakítása, fejlesztése. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 
 

- bűnmegelőzési tevékenység támogatása (térvilágítás, kamerák), 
- akadálymentesítés, akadálymentes szolgáltatások bővítése (pl 

akadálymentes vízi bejáró, info-kommunikációs akadálymentesítés, Braille-
feliratú táblák); Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az 
akadálymentesítés során biztosítani kell a parkolótól való eljutást, a bejárat, 

járdák, vízbejutás, öltözők, vizesblokk, kültéri tusoló használatát is. 
- strandokon működő vendéglátóhelyek környezetének, illetve egységes 

arculati fejlesztésének támogatása, homlokzati fejlesztések, büfék, 
pavilonok egységesítése, panoráma teraszok, kávézók kialakítása, ennek 
kapcsán hosszabb nyitvatartás iránti elvárás, 

- telekhatáron belüli parkolóhelyek kialakítása. 

Egy támogatási igénylés keretén belül több tevékenységre is lehet támogatási 
igényt benyújtani.  

 

C.2. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek 
és kategóriák szerinti besorolása 

 
Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek közösségi versenyjogi 

szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó 
előírások alapján valósíthatók meg: 
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Támogatható 
tevékenység 

Támogatás jogcíme Támogatási 
kategória 

Balatoni strandok 
fejlesztése 

1407/2013/EU rendelet csekély összegű (de 
minimis) támogatás 

Balatoni strandok 

fejlesztése 

651/2014/EU bizottsági 

rendelet 

helyi infrastruktúra 

fejlesztéshez nyújtott 
beruházási támogatás 
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C.2.1. Csekély összegű (de minimis) 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 rendelet1 (a továbbiakban 1407/2013/EU rendelet) hatálya alá tartozó 

támogatás. 
 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott 

évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó 
támogatástartalma 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. 
 
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással a fent meghatározott felső határig halmozható. A támogatás 
nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott 

összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 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 a 1407/2013/EU 
rendeletben meghatározott összeget (200.000 euró1). A nyilatkozatot a korábban 

támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.  
 

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. 
 
 

C.2.2. Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási 
támogatás  

 
A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó 

részletes szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
(általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 

187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, valamint az 

                                                           
1 Az alkalmazandó árfolyam a támogatási igény benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes 
Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos euró/Ft devizaárfolyam. 
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európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet szabályozza.  

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi 
infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen 
infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet 

korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez. A támogatás nyújtásának feltétele, 
hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 

alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért 
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie. 
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni 

csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok 
betartásával lehet. 

 
 

C.3. Nem támogatható tevékenységek 
 
Nem támogathatók a C1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső 

tevékenységek. 
 

C.4. Elszámolható költségek 
 
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a konstrukció keretében elszámolható 

költségek köre. A támogatási igények tervezése során kizárólag a jelen 
dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható 

tevékenységenként. 
 

Csak olyan költségek számolhatóak el, melyek megfelelnek a következő 
feltételeknek:  
  

• A jelen útmutató C.7. pontja (A projekt megkezdése) és a projekt 
befejezési időpontja között ténylegesen felmerült költségek, melyek 

teljesülése, jogalapja szerződéssel, megrendelővel, számlával, bevallással, 
egyéb hiteles számviteli vagy belső bizonylattal igazolható.  

• Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek 
annak végrehajtásához.  
• A projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos 

módosításában betervezésre kerültek.  
• A költségek megfelelően részletezettek és ellenőrizhetők.   

• Az egyes költségtételek elszámolásánál nem valósulhat meg kettős 
finanszírozás.  
• A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a 

szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat).  
• A költségszámlát kiállító kivitelező/vállalkozó/szolgáltató a vonatkozó 

közbeszerzési szabályok betartásával került kiválasztásra.  

C.4.1. Elszámolható költségek típusai 

 
Jelen konstrukció keretében az alábbi költségek számolhatóak el: 

 

- Építési (létesítési és kivitelezési, átalakítási, bővítési, felújítási, bontási) 
költségek, 
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- Eszközbeszerzések költségei, 

- Kizárólag jelen útmutató C.1. pontjában meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások költsége (itt számolhatóak el azon 

karbantartási, felújítási költségek is, amelyek az ingatlan vagy eszköz 
bekerülési értékének részét nem képezhetik), 

- Kizárólag jelen útmutató C.1. pontjában meghatározott tevékenységekhez 

kapcsolódó immateriális javak költsége, 

- Le nem vonható ÁFA: a beruházás költségei között kell tervezni azon le nem 

vonható ÁFA összeget is, amelyek az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályai szerint nem képezik a beruházás 
bekerülési értékét; 
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C.5. Nem elszámolható költségek 
 

A C.4.1 pontban felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség 

nem számolható el, különösen nem számolhatóak el az alábbi költségek: 

 

• előkészítési költségek, hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások 

költségei, 

• létesítési és kivitelezései, átalakítási, bővítési, felújítási munkákhoz 

kapcsolódó műszaki, tervezői, egyéb szakértői szolgáltatások költségei, 

• számviteli törvény szerinti készlet beszerzése, 

• élelmiszer, italbeszerzés költsége, 

• gépjármű vásárlás, gépjármű lízing, gépjármű bérlet díja, 

• terület- és ingatlanvásárlás költsége, 

• pályázatírás és projektmenedzsment költsége, 

• üzleti marketing tevékenység, promóciós termékek költsége, 

• közbeszerzési eljárások költsége, 

• könyvvizsgáló költsége, 

• hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek, 

• telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések (pl parkoló felújítás), 

• bírságok, kötbérek, perköltségek, 

• pótmunka, többletmunka, 

• levonható áfa, adók, közterhek, 

• beruházás esetén saját teljesítés költsége; 

 

 

C.6. A projekt költségvetés belső korlátai 
 

 
Elszámolható költség típusa A projekt összes 

elszámolható 
költségéhez 

viszonyított 
költségkorlátok 

(%) 

Önállóan támogatható 
tevékenységek költségei 

minimum 70% 

 
 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata 

során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy 
pontosságig történik. 
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C.7. A PROJEKT MEGKEZDÉSE  
 
A projekt a támogatási igény benyújtását megelőzően, 2017. február 1-től saját 

felelősségre megkezdhető. A projekt megkezdésének minősül a megvalósításra 
megkötött első szerződés létrejöttének napja. A támogatást igénylő által aláírt 
megrendelő szerződésnek minősül.  
 

C.8. A PROJEKT BEFEJEZÉS ÉS AZ ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ 
HATÁRIDEJE 

 
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük befejezettnek, ha a támogatott 

tevékenység támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a 
támogatásból létrehozott beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. A 
projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai 
teljesítésének napja minősül.  
 
A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) 

legkésőbbi időpontja: 
 

2017. október 31. 
 
A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését 

(az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 30. nap, de legkésőbb 2017. 
november 15. Közbenső kifizetési igénylés benyújtására nincs lehetőség. 
 
A projekt fizikai befejezésének időpontját úgy kell megtervezni, hogy ezen időpontig 

a projektben tervezett valamennyi támogatott projekttevékenység lezárásra kerüljön. 
A projekt keretében a projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült költségek 
számolhatók el. 
 

C.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális 
előírások 

 
A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással 

létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, 

kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja. 
 

C.10. Biztosítékok köre 

 
A kapott támogatás ellenében, az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 

50/A.§ alapján biztosíték nyújtási kötelezettség áll fenn a támogatás visszavonása, a 
támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő 
támogatás fedezetéül.  
A 368/2011. (XII. 31.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

kormány rendelet (továbbiakban ÁVR) 84.§. (1) pontja alapján a biztosíték nyújtás 
kötelezettségétől el lehet tekinteni az alábbi esetekben: 
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1. Költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szociális szövetkezet 
kedvezményezett esetében. 

2. Ha a költségvetési támogatás teljes egészében a helyi önkormányzat kötelező 

feladatát, önként vállalt helyi közfeladatát vagy a nemzetiségi önkormányzat 
nemzetiségi feladatát érinti, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő 
vagyon a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati törzsvagyonná 

válik. 
3. Amennyiben a költségvetési támogatás összege nem haladja meg a 

húszmillió forintot, bármely kedvezményezett esetében. 

 
A nyújtható biztosítékok köre az ÁVR 84.§. (2) pont alapján: 

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési 

megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás 

esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására 
vonatkozó rendelkezéssel együtt,  

 
b) bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog kikötése, garancia, 
kezesség, óvadék -, amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési 

támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető 
legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. 

 

Az Áht. 92. § (1) bekezdése szerint a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességnek, 
garanciának megfelelő, az állam nevében egyedileg meghatározott szerződéses 
kötelezettséget (a továbbiakban: egyedi állami kezesség) a Kormány egyedi 

határozatában vagy törvényben foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásért 
felelős miniszter vállalhat. 

 

C.11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 

C.11.1. Projekt területi szűkítése 

 

Jelen felhívás keretében olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek az 
útmutató 1.sz. mellékletében szereplő településlista településein valósulnak 
meg.  

C.11.2. Egyéb speciális feltételek 

 

A támogatási igényléshez kapcsolódó feltételek: 
 

1. A támogatási igénylésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, 

valamint a felhívásban és útmutatóban foglalt előírásoknak.  
2. A konstrukció keretében egy adott fejlesztésre, beruházásra csak egy címen 

és egyszer adható támogatás. 
3. Azon strandok esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében lehetséges, egy 

település több strandra is benyújthat támogatási igénylést. Azokon a 
településeken, ahol kizárólag szabadstrand található, településenként 
kizárólag egy szabadstrand támogatható. Felhívjuk a támogatást igénylők 
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figyelmét, hogy támogatási igénylés benyújtása strandonként külön kérelem 

keretében lehetséges.  
4. Támogatási igény azon strandok tekintetében kerülhetnek beadásra, melyek 

előzetesen az MTÜ Zrt. által helyszínen felmérésre- és a tervezett fejlesztések 
az MTÜ Zrt-vel előzetesen egyeztetésre kerültek.  
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy azon támogatási 

igénylések, amelyek jelen pontban meghatározott kritériumnak nem 
felelnek meg, automatikusan elutasításra kerülnek. 

5. A támogatást igénylőnek a támogatásban részesített projekt 
kommunikációs eszközein fel kell tüntetnie, hogy a projekt a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Támogató által került támogatásra. 

Az arculathoz kapcsolódó információk a www.itthon.hu oldalról letölthetőek. 
6. A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy a támogatási igénylésben 

szereplő projekt egésze vagy egyes tevékenységei nem nyertek hazai vagy 
uniós támogatást, és a támogatási igénylés benyújtásakor nincs a támogatást 
igénylőnek elbírálás alatt álló olyan támogatási igénylése, mely magában 

foglalja a projekt egészét vagy egyes tevékenységeinek a támogatását. 
7. Azon strandok esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében lehetséges, a 

támogatást igénylőnek ki kell dolgoznia és be kell vezetnie kedvezményes 
családi belépőjegy értékesítésére vonatkozó konstrukciót a 2017-es szezontól 
(családi jegy: 2 felnőtt, 2 illetve több gyerek), amelyet a támogatási igénylés 

keretében szükséges bemutatni.   
8. Továbbá azon strandok esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében 

lehetséges, ki kell dolgozni és be kell vezetni, hogy az adott településen, vagy 
a szomszédos településen lévő szálláshelyek csomagajánlatban tudják 
értékesíteni a kedvezményes strand belépőjegyeket. Az együttműködési 

szándékról a támogatási igénylés keretében szükséges nyilatkozni, a 
kapcsolódó együttműködési megállapodásokat pedig az elszámolások 

keretében kell bemutatni.  
9. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával 

kapcsolatban ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli a 

projekt fenntartási időszakának végéig. 
10. A projekt végrehajtása során a Kedvezményezett vállalja az egy szállítótól 

(vállalkozótól), nettó 1.000.000,- Ft feletti beszerzései esetében három darab, 
mindenben összehasonlítható árajánlat bekérését. A piaci ár megfelelő 

igazolása érdekében az árajánlat kéréseket, azok kiküldése előtt legalább 10 
munkanappal elektronikus formában meg kell küldeni a Támogató részére 
előzetes egyeztetés céljából. 

A Kedvezményezett vállalja, hogy abban az esetben indítja el a beszerzési 
eljárást, ha a Támogató nem tesz észrevételt, és erről a Kedvezményezettet 

az ajánlattételi dokumentáció beérkezését követő 5 munkanapon belül értesíti. 
Amennyiben a Támogatónak észrevétele van az ajánlatkérések 
összehasonlíthatóságával, tárgyával, a piaci szereplők függetlenségével 

kapcsolatban, Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató ezen 
feltételek módosítására javaslatot tesz, amit a Kedvezményezett köteles 

elfogadni.  
Amennyiben a beszerzés jelen útmutató megjelenését megelőzően lezárul, és 
a bekért ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem 

összehasonlíthatóak, nem egymástól független piaci szereplőktől származnak, 
a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt 

terhére nem elszámolhatóak. 
11. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy amennyiben a felsorolt 

speciális feltételek valamelyike nem teljesül jelen útmutatóban és az 

útmutató elválaszthatatlan részét képző pénzügyi tájékoztatóban 

http://www.itthon.hu/
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foglaltaknak megfelelően, az súlyos szerződésszegésenek minősül, 

melynek eredményeként a Támogató szabálytalansági eljárást 
kezdeményezhet, és elállhat a Támogatási Szerződéstől. 

 

C.11.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: 
 
Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett 

ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt 

szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn. 
 

1. Az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában van.  
 

2. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást 
igénylő (kizárólagos) tulajdonában, és az ingatlan a támogatást igénylő 

tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő a 
legkésőbb a támogatási szerződéshez a beruházással érintett ingatlanra 
vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződéssel vagy azzal egyenértékű 

tulajdon átruházásról szóló előszerződéssel, szerződéssel, vagy kétoldalú 
szándéknyilatkozattal rendelkezik, amely alapján az első kifizetési kérelemig – 

beleértve az előleg igénylését is – a beruházással érintett ingatlan a támogatást 
igénylő tulajdonába kerül.  

 
 

3.  Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, 

és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, úgy a 
támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a 

támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak 
során megvalósuló fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá 
az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll. 
 

A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak 
végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot 

biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, melyet a támogatási igényhez szükséges 
benyújtani. 

 

Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a 

tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló 
nyilatkozatát a támogatási igényban foglalt fejlesztés megvalósításához és 
fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább 

a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati 

megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. 
 

4. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a 

kincstári vagyon részét képezi, az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: 
 

- a támogatási igény benyújtásához: az állami vagyon kezelőjének a projekt 
benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni. 

 

 

C.11.4. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok 
 
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon fejlesztésre: 
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a. amelynek egésze vagy egyes tevékenységei hazai vagy Európai Uniós 

forrásból származó támogatást nyert, vagy a támogatási igénylés 
benyújtásakor a támogatást igénylőnek elbírálás alatt áll olyan támogatási 

igénylése, mely magában foglalja a projekt egészét vagy egyes 
tevékenységeinek a támogatását; 

b. illetve azon fejlesztésre, amelyre vonatkozóan jelen konstrukció keretein belül 

egynél több támogatási igényt is benyújtanak; 
c. a projektgazda (és kapcsolt vállalkozásai) vagy a projekt esetében az elmúlt 

öt évben köztartozás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult vagy 
folyamatban van. 

 

 

D. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK  
 

D.1. Támogatás formája 
 
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési 

kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő 
támogatás) részesül. 
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D.2. Támogatás mértéke és összege 
 
A támogatás maximális mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 

függvényében az alábbiak szerint alakul. A megvalósítás során felmerülő 
többletkiadásokra támogatás nem igényelhető. 
 

Minimum - 

maximum 

támogatási 

összeg 

Támogatási jogcím Támogatás intenzitás 

20 és 60 MFt 

között 
de minimis 100 % 

20 és 60 MFt 

között 

helyi infrastruktúra 

fejlesztéséhez 

nyújtott beruházási 

támogatás 

(Elszámolható költségek – Működési 

eredmény)/ Elszámolható költségek, 

legfeljebb 100% 

 
A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége, ha azonban a 

támogatást igénylőnek jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel 
kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja 
a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. Amennyiben a Kedvezményezett a 
támogatott projekt megvalósítása révén adóalannyá válik és az ÁFA levonására 
jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt ÁFA nélkül számított nettó 
összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie.  
 
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 

támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési 
eredmény közötti különbséget.  
A működési eredmény mértékét:  
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy  
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható 
költségekből.  
 
A számítások elvégzését költség-haszon elemzés keretében kell elvégezni, amelyet 

az útmutató mellékletében szereplő segédlet alapján kell összeállítani és benyújtani a 
támogatás igényléshez. 
 
A támogatási jogcímmel kapcsolatban a Kedvezményezett nyilatkozik a projekt 

adatlapon. Támogatási kérelem strandonként a fenti támogatási jogcímek 
egyikén adható be.  
 

D.3. Előleg mértéke 
 
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe 

vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 80%-a. 

 
Az előlegfizetés a Támogatási Szerződés mellékletét képző előlegfizetési kérelem 

alapján történik. Az előlegfizetés feltétele a jelen útmutató C.10. Biztosítékok köre 

pontjában meghatározott biztosíték benyújtása (a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára 

vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata). 
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D.4. Monitoring mutatók 
 

Kötelező kimeneti 
útmutató neve 

Mértékegység Elérés céldátuma 

Fejlesztéssel érintett 
terület nm 

Beruházás üzembehelyezése 
legkésőbb projekt zárás 

dátuma 

A fejlesztéssel érintett 
területen nyújtott új 

szolgáltatások 
db 

Beruházás üzembehelyezése 
legkésőbb projekt zárás 

dátuma 
 

 

A támogatást igénylő számára kötelező a fenti kimeneti mutatók vállalása.  

 

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a támogatottat éves adatszolgáltatási 

kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zrt., mint Támogató felé a támogatási szerződésben szereplő adatokra 

vonatkozóan (bevétel növekedés, vagy vendégforgalmi növekedés adatokról). 

 

D.5. Beszerzésekre vonatkozó szabályok 
 

A támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtásakor, az adatlapon fel kell 
tüntetnie a tevékenységhez kapcsolódóan tervezett beszerzéseit. 

A piaci ár megfelelő igazolása érdekében az árajánlat 
kéréseket/közbeszerzési dokumentációt az ajánlatkérés kiküldése, 
közbeszerzés meghirdetése előtt legalább 10 munkanappal elektronikus 
formában meg kell küldeni a Támogató részére előzetes egyeztetés céljából 
a balatonistrand@mtu.gov.hu címre. 
 

A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy abban az esetben indítja el a beszerzési 
eljárást, ha a Támogató nem tesz észrevételt, és erről a Kedvezményezettet a 

beszerzési dokumentáció beérkezését követő 5 munkanapon belül értesíti. 
Amennyiben a Támogatónak észrevétele van az ajánlat kérések formai, tartalmi 
elemeivel, a kiválasztott piaci szereplők függetlenségével kapcsolatban, 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató ezen feltételek módosítására 
javaslatot tehet, amit a Kedvezményezett köteles elfogadni.  

 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az árajánlatkérés/közbeszerzés 

esetében az árajánlati / közbeszerzési ajánlati dokumentációt a vállalkozó, 
szolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Desztináció-fejlesztés 
Koordinációjáért Felelős Igazgatóság címére köteles postai úton megküldeni, 

a 8230 Balatonfüred Pf. 18. címre. A közbeszerzési eljárásban beérkezett 
ajánlatok bontása ugyanitt történik. 

 
Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem 

összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól független piaci 

szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült 
költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

 

mailto:balatonistrand@mtu.gov.hu
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A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Támogató által adott egyedi engedély 

alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával 
lehet (pl. hatósági, monopólium, közüzemi szolgáltatás). 

 
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. 

 

 

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a beszerzések megtervezése során 

figyelembe kell venni a közbeszerzésekre vonatkozó 2015. évi CXLIII. törvény 
előírásait, amelynek 5.§. (3) pontja értelmében a vissza nem térítendő 
támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás 

lefolytatására kötelezett az a törvény 5.§. (1) pont hatálya alá nem tartozó 
szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési 

beruházását az 5.§. (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy 
személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja. 

A törvény az 5. § (3) bekezdése szerinti építési beruházások és szolgáltatás 

megrendelések, valamint árubeszerzés vonatkozásában a támogatás összegéhez köti 
a közbeszerzési kötelezettséget, a támogatás %-os mértéke nem jelenik meg 

feltételként.  

 

A Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési kötelezettség alól kivételt képez, ha 

a beszerzés 

a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból, 

b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból, 

c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból, 

d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból, 

e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, 
vagy 

f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai 
költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg. 

 

A Kbt. 5. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása alól 
a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi 

határozatában felmentést adott. A felmentés akkor kérhető, ha a támogatásból 
megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel a közbeszerzési eljárás alkalmazása 

nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját és a támogatási összeg 
gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasználását a Kbt. 5. § (3) bekezdés 
szerinti szervezet eljárása biztosítja.  

 

Központosított közbeszerzésből történő megrendelésnél a piaci ár igazolására 

alkalmasak a bekért ajánlatok azon cégektől, mely cégek az adott megrendelni kívánt 
szolgáltatás keretében a központosított közbeszerzés listáján szerepelnek. 
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E. SZAKMAI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
 

E.1. Jogosultsági értékelés 
 
A befogadási alapkritériumok ellenőrzése a jogosultsági ellenőrzés keretében történik. 
 

E.1.1. A támogatási igény nem hiánypótolható kritériumai 
 

a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus 

aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, 

elektronikus verzióval megegyező formában benyújtásra került. 

b) A támogatási igényt a felhívás B. pont szerint jogosult szervezet nyújtotta 

be az 1.sz. mellékletében szereplő településlista alapján.  

c) A támogatási igényt a felhívás C. pontja szerinti strandfejlesztésre 

nyújtották be. 

d) A támogatást igénylő jelen felhívásra korábban benyújtott támogatási kérelme 

nincs elbírálás alatt, valamint nem rendelkezik érvényes támogatási döntéssel.  

e) A tervezett fejlesztések az MTÜ Zrt-vel előzetesen egyeztetésre 

kerültek. 

 

 

Amennyiben a fenti, nem hiánypótolható jogosultsági kritériumoknak a 

támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási 

felhívás nélkül elutasításra kerül! 

 

E.1.2. A támogatási igény hiánypótolható kritériumai 

 

a) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint.  

b) Az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan 

igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a felhívásban 

meghatározott maximális támogatási intenzitást. Egy önkormányzat 

tekintetében a igényelt támogatási összegek nem haladhatják meg az Európai 

Közösségek Bizottsága 1407/2013/EU Rendeletében meghatározott de minimis 

támogatásokra vonatkozó értékhatárt. 

c) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján meghatározott helyi infrastruktúra 

fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a a támogatási intenzitás 

benyújtott költség-haszon elemzés alapján alátámasztott.  

d) A támogatási igény tartalmaz legalább egy önállóan támogatható 

tevékenységet. 
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E.2. Szakmai értékelés  
 
A szakmai értékelés a támogatási igény szöveges értékeléséből áll össze. 
 
Szöveges értékelés esetében „nem” vagy „részben” válasz esetén a szakmai 

értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott 

szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a 
projekt megfelel-e vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés 
kerül megküldésre a támogatást igénylőnek. 
 
Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, 

vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, 
akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/”részben” értékelést von 
maga után. 
 

E.2.1. A szöveges értékelés szempontjai 
 

 Szempont Értékelés 

1. A projektütemterv átgondolt, megvalósítható, reális? Igen/Nem/Részben 

2. 

A projekt csak a jelen felhívás C1. pontjában 
meghatározott, továbbá az MTÜ Zrt-vel előzetesen 
egyeztetett támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma 
megfelel az ott foglalt kritériumoknak? 

 

Igen/nem/részben 

3. 
A pályázati költségvetés megfelelően kidolgozott, az 
útmutatóban szereplő elszámolható költségekhez 
illeszkedik. 

Igen/nem/részben 

4. 
A bemutatott fejlesztés és műszaki tartalma 
kellőképpen részletezett és alátámasztja a fejlesztési 
elképzeléseket. 

Igen/nem/részben 

5. 

A támogatást igénylő kidolgozott kedvezményes családi 
belépőjegy értékesítésére vonatkozó konstrukciót a 
2017-es szezontól, és a bevezetéséről nyilatkozatot 
tett. 

Igen/Nem/Részben 

6. 

A támogatást igénylő kidolgozta annak a lehetőségét, 

hogy az adott településen, vagy a szomszédos 
településen lévő szálláshelyek csomagajánlatban 

tudják értékesíteni a kedvezményes strand 
belépőjegyeket, és ennek bevezetéséről nyilatkozatot 
tett. 

 

Igen/Nem/Részben 

7. 

Új szolgáltatások kialakítása vagy meglévő 
szolgáltatások fejlesztése a kereslet alapján 

meghatározott igényeknek megfelelően került 
megtervezésre. 

Igen/Nem/Részben 
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8. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási 
támogatás esetén a benyújtott költség-haszon 

elemzés számszakilag megfelelő és kellőképpen 
részletezett. 

Igen/Nem/Részben/ 
 

Nem releváns 

 
 

E.3. A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó 
mellékletek listája 

 
• Általános nyilatkozat. 

• Amennyiben a támogatási igénylést az 1. sz. mellékletben nevesített strandok 

vagyonkezelői nyújtják be, vagy amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban 
lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő 
tulajdonába, tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a 

támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási 
időszak során megvalósuló fejlesztések támogatást igénylő általi 

aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a 
fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

• Fent részletezett esetben a támogatást igénylőnek határozott időtartamú, 

legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, 
vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell 

rendelkeznie, melyet a támogatási igényhoz szükséges benyújtani. 
• Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a 

tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló 

nyilatkozatát a támogatási igényban foglalt fejlesztés megvalósításához és 
fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de 

legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba, vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. 
• Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a 

kincstári vagyon részét képezi, az állami vagyon kezelőjének a projekt 

benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni a támogatási 
igényléshez. 

• A támogatást igénylő nyilatkozata, hogy a támogatási igénylésben szereplő 
projekt egésze vagy egyes tevékenységei nem nyertek hazai vagy uniós 

támogatást, és a támogatási igénylés benyújtásakor nincs a támogatást 
igénylőnek elbírálás alatt álló olyan támogatási igénylése, mely magában 

foglalja a projekt egészét vagy egyes tevékenységeinek a támogatását. 

• Átláthatósági nyilatkozat, 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. 

• Kedvezményes családi belépőjegy bevezetésére vonatkozó nyilatkozat. 

• Együttműködési szándéknyilatkozat annak bevezetéséről, hogy az adott 

településen, vagy a szomszédos településen lévő szálláshelyek 
csomagajánlatban tudják értékesíteni a kedvezményes strand belépőjegyeket.  

• Beárazott műszaki leírás vagy tervezői költségvetés, helyszínrajz, vázlatrajz, 

jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás: épület és 

telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések 
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szöveges leírása, külön részletezve az akadálymentesítési és 

energiahatékonysági beruházásokat, fotódokumentáció a meglévő állapotról. 

• Fejlesztés tervdokumentációja vagy leírása. 

• A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 
rendeletben meghatározott működési engedély. 

• Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén 
költség-haszon elemzés. 

• A Támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 

pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző 
által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített 
másolatát. 

 
 

 
 
Engedélyköteles tevékenység esetén: 

- Ha az engedélyeztetés már megtörtént, akkor az engedélyes terveket és a 
jogerős engedélyt szükséges benyújtani. 

- Folyamatban lévő engedélyeztetés esetében az engedélyezés megindítását 
igazoló iratot és az engedélyezésre benyújtott terveket. 

  
Nem engedélyköteles fejlesztés esetén csatolandó: 

- Az érintett hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány arról, hogy a 

fejlesztés/beruházás nem engedélyköteles. 
- Jogosultsággal rendelkező tervező által készített és aláírt tervrajz és műszaki 

leírás. 

 

 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (1) b) alapján jelen 
támogatási konstrukció keretében támogatás Támogatási Szerződéssel, egyedi 
döntés alapján nyújtható. 
 
 

F.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje 
 
A támogatási igény magyar nyelven, kizárólag a https://www.palyazat.gov.hu 

oldalon nyújtható be elektronikus formában. A Balatoni strandok fejlesztése c. 

konstrukcióhoz kapcsolódó útmutató a www.itthon.hu oldalakon jelenik meg. 
 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy támogatási igénylés 

benyújtása strandonként külön kérelem keretében lehetséges!  

A támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség! 

Amennyiben a pályázati rendszer (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs 

Rendszer Nemzeti Pályázatkezelő Rendszere (FAIR NPR) - Elektronikus Pályázó 
Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK)) jelen útmutatóban megjelölt 

időpontig nem áll rendelkezésre, úgy a Támogató közleményben tájékoztatja 
a Támogatást igénylőket a benyújtás lehetőségeiről. 

https://www.palyazat.gov.hu/
http://www.itthon.hu/
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A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 1-től van lehetőség. 
 

Benyújtás határideje:  
 

2017. április 30. 

A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott 

küldeményként postára adták. 

Kapcsolattartás, információszolgáltatás   

 

A támogatási igénylések kezelési feladatait a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., 
mint Támogató végzi.   

 

A támogatási feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás 

kapható:  
 

Magyar Turisztikai Ügynökség 

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 

1525 Budapest Pf.: 97. 

Projektfinanszírozásért Felelős Igazgatóság  

 
 balatonistrand@mtu.gov.hu 
 
 

 

F.2. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről  
  
  
A támogatás igénylési eljárás során a támogatást igénylő/kedvezményezett kifogást 

nyújthat be, különösen ha  
• a támogatás igénylési eljárásra,  

• a támogatási döntés meghozatalára,   
• a támogatási szerződések megkötésére, módosítására, 
• a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére  

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a támogatás igénylési kiírásba vagy a támogatási 
szerződésbe ütközik.  

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan 
megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől 

számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc 
napon belül, írásban van lehetőség. A kifogást a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, 
mint Támogatónak kell címezni. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő 

elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 
A kifogás vizsgálata során ellenőrizni kell, hogy a kifogás tartalmazza-e a 

következőket:  
• a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy 

kifogást tevő képviselője nevét,  

• a kifogással érintett támogatás igénylés vagy támogatói okirat, támogatási 
szerződés azonosításához szükséges adatokat,  

mailto:balatonistrand@mtu.gov.hu
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• a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 

• a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel 
megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és  

• nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.  
A Magyar Turisztikai Ügynökség kijelölt szervezeti egysége a kifogást érdemben 

megvizsgálja, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

Amennyiben az érdemi vizsgálat során megállapítja, hogy a kifogás alapos, a 
kifogásban előadottaknak helyt ad, és a kifogásban sérelmezett helyzet 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket megteszi, vagy további intézkedés 
megtétele céljából, álláspontjának kifejtése mellett, megküldi az NFM részére.  
 

Az NFM a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben 
elbírálja.  

Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás 
benyújtóját.  

 
Ha a kifogás alapos, az NFM elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet 

megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - 
elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtóját 
írásban értesíti. 

Érdemi vizsgálat nélkül elutasítható a kifogást, ha  
• azt határidőn túl terjesztették elő,  

• azt nem az arra jogosult terjeszti elő,  
• az a korábbi kifogással azonos tartalmú vagy azt a korábbi kifogás tárgyában 

hozott döntéssel szemben nyújtották be,  

• a kifogás nem tartalmazza a szükséges adatokat,  
• a kifogás benyújtásának nincs helye,  

• a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás 
megismétlésével nem orvosolható. 
Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon támogatást igénylő 

vagy kedvezményezett részéről csak egy alkalommal nyújtható be. A kifogás 
tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat 

igénybevételének nincs helye. 
Az elutasított kifogásról - az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást tevőt 

írásban kell értesíteni.  
 
 

F.3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája 

 
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről  

- 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról  

- 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2015. évi CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről 



26  

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

végrehajtásáról 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletaz államháztartás számviteléről 

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

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól 

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet a fejezeti és az egyes központi kezelésű 

előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 

- 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 

- 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 

F.4. Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Település lista 

 

F.5. Általános segédletek 
 

1. Projekt Adatlap, költség-és forrás terv, Útmutató a Projekt adatlap kitöltéséhez 

2. Tájékoztató Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat keretében megvalósuló 

projektek pénzügyi lebonyolításáról 

3. Segédlet költség-haszon elemzéshez
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1. sz. melléklet 

A támogatást igénylők köre 

 

Az alábbi települések Önkormányzatai, vagy az 
Önkormányzat 100 %-os tulajdonban lévő Üzemeltető 

cég  

 

Ábrahámhegy 

Alsóörs 

Badacsonytomaj 

Badacsonytördemic 

Balatonakali 

Balatonakarattya 

Balatonalmádi 

Balatonberény 

Balatonboglár 

Balatonederics 

Balatonfenyves 

Balatonföldvár 

Balatonfüred 

Balatonfűzfő 

Balatongyörök 

Balatonkenese 

Balatonlelle 

Balatonmáriafürdő 

Balatonőszöd 

Balatonszárszó 

Balatonszemes 

Balatonszepezd 

Balatonudvari 

Balatonvilágos 

Csopak 

Fonyód 

Gyenesdiás 

Keszthely 

Kővágóörs 

Örvényes 

Révfülöp 

Siófok 

Szántód 

Szigliget 

Tihany 

Vonyarcvashegy 

Zamárdi 

Zánka 

 


