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2. sz. melléklet 

A pályázatok benyújtásának módja és bírálatának rendje, 

továbbá a pályázatok rangsorolásának szabálya (pontrendszer) 

 

 

A benyújtás időszaka 

A Vadgazdálkodási Alaphoz pályázatot 2018. október 1. és október 31. között lehet benyújtani, 

jelen pontban meghatározottak szerint. 

 

Online pályázati nyilvántartási rendszer (KAPOR) 

Támogató a Vadgazdálkodási Alaphoz benyújtásra kerülő pályázatok nyilvántartására és 

kezelésére létrehozott egy online pályázati nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: KAPOR). 

A pályázatokat benyújtani kizárólag a KAPOR online felületén keresztül lehet. 

 

Regisztráció 

A pályázni kívánó vadászatra jogosultnak a benyújtási időszakban (2018. október 1-október 

31.) regisztrálnia kell a KAPOR rendszerbe a https://arxoft.pro/kapor oldalon. A sikeresen 

regisztrált vadászatra jogosult egyedi hozzáférést (felhasználónév, jelszó) kap az általa 

megadott e-mail címre. Egy vadászatra jogosultnak egyszer lehet regisztrálnia. Ezt követően a 

kapott hozzáféréssel tud belépni a KAPOR programba, ahol valamennyi pályázati 

dokumentáció letölthető formában hozzáférhető. 

A regisztrált vadászatra jogosultnak, amennyiben október 25-ig nem kezdi meg a pályázati 

adatlap kitöltését a KAPOR automatikusan értesítést küld a pályázat benyújtási határidejének 

közelségéről. 

 

A pályázat benyújtása 

A pályázatot elkészteni a KAPOR online pályázati adatlapjának kitöltésével lehet. A 

pályázathoz kötelezően csatolandó, illetve egyéb releváns mellékleteket (aláírás minta, 

árajánlat, megállapodás stb.) PDF dokumentumként kell feltölteni a rendszerbe, 

melléklettípusonként külön dokumentumként. 

Az online adatlap oldalainak (a pályázó és a pályázat adatai, munkaterv, költségterv, 

nyilatkozatok és a mellékletek) hiánytalan és megfelelő kitöltését, illetve feltöltését követően a 

jogosult kinyomtatja pályázatát. A kinyomtatott dokumentáció adattartalmának ellenőrzését 

követően a jogosult hivatalos képviselője pályázatának minden oldalát ellátja aláírásával (az 

utolsó oldalon cégszerű aláírásával), és az így elkészült pályaművet szkennelt formában, 

egyetlen PDF dokumentumba összefűzve feltölti a KAPOR programba. 

A teljes pályázati dokumentáció feltöltését követően aktiválódik a „Pályázat benyújtása” gomb, 

melynek „megnyomásával” a vadászatra jogosult hivatalosan elküldi pályázatát. A pályázat 

sikeres benyújtásáról a KAPOR – a pályázat egyedi regisztrációs számát is tartalmazó - 

automatikus értesítést küld a megadott elektronikus címre, mely értesítés nem a pályázat 

befogadásáról szól, hanem tájékoztatásul szolgál a pályázó felé, hogy Támogató megkezdte a 

pályázat feldolgozását. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

Felelősség 

Az elektronikus címek pontatlan megjelöléséből és az értesítések nem olvasásából származó, 

továbbá egyéb okból történő határidő mulasztásáért a vadászatra jogosult a felelős. Határidő 

után pályázat feltöltésére nincs lehetőség. 

Támogató felhívja a figyelmet, hogy a pályázat mellékleteinek helyes (hiánytalan) feltöltése, 

valamint az egy PDF dokumentumba összefűzött pályázati anyag ellenőrzése Pályázót terheli, 

hiányosan feltöltött dokumentum esetén a pályázat formai hiba miatt tartalmi bírálat nélkül 

elutasításra kerül. 

https://arxoft.pro/kapor/
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A pályázat formai és tartalmi követelményei 

A felhívásban rögzítetteknek, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok 

tartalmi, illetve szakmai értékelésre nem bocsáthatóak. 

 

Formai értékelés: 

A pályázatokat – a pályázó vadászterületének területi illetékességet figyelembe véve – a 

Kamara területi szervezeteinél működő területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságok 

formailag ellenőrzik és szakmai szempontból véleményezik.  

A formai hibás pályázatok elutasításáról a területi szervezet vezetősége – az elutasítás 

indokának megjelölésével – elektronikus levélben értesíti az érintett pályázókat 2018. 

november 15-ig. 

A Pályázó által megadott e-mail-címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, 

olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli! 

 

Formai szempontból kizáró okok: 

a) hibásan, hiányosan elkészített pályázat; 

b) az online benyújtás során nem megfelelő vagy nem megfelelően feltöltött (pl. nem 

olvasható vagy nem aláírt) kötelező melléklet; 

c) az online benyújtás során az összefűzött (PDF) pályázati dokumentum hiányos vagy 

nem megfelelő feltöltése (pl. nem olvasható, nem aláírt) 

d) az igényelt támogatás összege nem éri el az egyes pályázati célkitűzéseknél 

meghatározott legkisebb igényelhető összeget; 

e) az igényelt támogatás összege meghaladja az egyes pályázati célkitűzéseknél 

meghatározott legnagyobb igényelhető összeget; 

f) a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban; 

g) a Pályázó nem tartozik a pályázati felhívásban meghatározott támogatás igénylői körbe; 

h) a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; 

i) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett 

munkaügyi kapcsolatoknak, 

j) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem minősül átlátható 

szervezetnek. 

 

Tartalmi véleményezés: 

A formailag megfelelő pályázatok tartalmi értékelése során a Támogató területi szervezeténél 

működő Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság a projekt tevékenységei jelen felhívásban 

rögzített célokhoz illeszkedésének vizsgálatát végzi el. 

 

Amennyiben a pályázatot értékelő számára a benyújtott pályázatban szereplő információ nem 

egyértelmű, vagy ellentmondásokat tartalmaz, egy alkalommal elektronikusan tisztázó kérdés 

tehető fel a Pályázónak. 

Amennyiben a Pályázó a tisztázó kérdésre 3 munkanapon belül elektronikusan nem 

válaszol, az értékelő a rendelkezésre álló információk alapján bírálja el a pályázatot. 

 

A pályázatok formai vizsgálatáról és a tartalmi véleményezéséről a területi Vadvédelmi és 

Vadgazdálkodási Bizottság a KAPOR programból elérhető (hozzáférés a területi szervezet 

részére létrehozott egyedi felhasználónévvel és jelszóval) online jegyzőkönyvet vezet. A kész 

jegyzőkönyvet a véleményezők kinyomtatják és az adatmezők ellenőrzését követően 

aláírásukkal hitelesítik. Az így elkészített jegyzőkönyvet szkennelt formában, PDF 

dokumentumként kell feltölteni a KAPOR programba az adott pályázat dokumentumai közé. 

Amennyiben tisztázó kérdést tettek fel ez, valamint a Pályázó által adott válasz, egy PDF 

dokumentumba összefűzve a jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi. 
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A bizottság javaslata alapján a területi szervezet vezetősége a pozitívan értékelt pályázatokról 

határozatban értesíti az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságot, mely testület 

elvégzi a pályázatok szakmai bírálatát és rangsorolását. 

 

Bírálatra csak formai szempontból megfelelő és az országos Vadvédelmi és 

Vadgazdálkodási Bizottság részére továbbított pályázat kerülhet. 

 

A pályázatok bírálata és rangsorolása az alábbi pontrendszer alapján történik: 

 

2.1. Fás szárú fajokból álló szegélyek kialakítása, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók 

kialakítása 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető 

legmagasabb pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 90   

3, vagy több pályázat 100   

Terület nagysága 50 

0,25 - 0,9 ha 30   

1,0 - 1,5 ha 40   

1,6 ha vagy több 50   

Eloszlása 50 

1 tömbben 30   

2 tömbben 40   

3, vagy több tömbben 50   

Bíráló szakmai szempontú értékelése 10 10 

Összesen megszerezhető pont: 260 

 

 

2/2. Apróvad táplálkozó- és búvóhelyek kialakítása szántóföldi kultúrák vetésével 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető 

legmagasabb pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 90   

3, vagy több pályázat 100   

Terület nagysága 40 

3,0-3,9 ha 20   

4,0-4,9 ha 30   

5,0 ha, vagy több 40   

   

Eloszlása 40 

1 tömbben 20   

2 tömbben 30   

3, vagy több tömbben 40   

Bíráló szakmai szempontú értékelése 10 10 

Összesen megszerezhető pont: 240 
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2/3. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető 

legmagasabb pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 90   

3, vagy több pályázat 100   

Terület nagysága 50 

3,0-3,9 ha 30   

4,0-4,9 ha 40   

5,0 ha, vagy több 50   

Eloszlása 50 

1 tömbben 30   

2 tömbben 40   

3, vagy több tömbben 50   

Bíráló szakmai szempontú értékelése 10 10 

Összesen megszerezhető pont: 260 

 

 

 

 

2/4. Vadászterület vízellátását javító beavatkozás 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető 

legmagasabb pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 90   

3, vagy több pályázat 100   

Fejlesztés jellege 120 

Kizárólag eszközbeszerzés 80   

Itató gödrök, dagonyák építése 100   

Új víznyerőhely létesítése, 

víznyerőhely komplex kialakítása 
120   

Bíráló szakmai szempontú 

értékelése 
10 10 

Összesen megszerezhető pont: 280 
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2/5. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztés 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető 

legmagasabb pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 
 

90 
  

3, vagy több pályázat 100   

Fejlesztés jellege 100 

Kizárólag csapdázás 90   

Kizárólag kotorékozás 90   

Csapdázás és kotorékozás együtt 100   

Bíráló szakmai szempontú értékelése 10 10 

Összesen megszerezhető pont: 260 

 

 

2/6. Fácán állománygazdálkodás fejlesztése 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető legmagasabb 

pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 90   

3, vagy több pályázat 100   

Fejlesztés jellege 80 

Kotlósos fácánnevelési módszer 

kiépítése 
80   

Bíráló szakmai szempontú értékelése 10 10 

Összesen megszerezhető pont: 240 

 

 

2/7.Apróvad- és őzetetők vásárlása és elkészítése 

Jellemzők Pontszám 
Megszerezhető legmagasabb 

pont 

Számolt önrész   

30-50% 
ahány százalék, annyi pont (egész 

számra kerekítve) 
50 

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 100 

1 pályázat 80   

2 pályázat 90   

3, vagy több pályázat 100   

Fejlesztés jellege 60 

Kizárólag etető vásárlása, építése 50   

Kizárólag itató vásárlása 50   

Etető vásárlása, építése és itató 

vásárlása 
60   

Bíráló szakmai szempontú értékelése 10 10 

Összesen megszerezhető pont: 220 
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− Önrész: 

A pályázatban a pályázó által feltüntetett önerő és a teljes pályázati összeg aránya alapján 

számolt önrész egész számra kerekítve. A pontszám megegyezik a számolt önrész 

százalékával. 

 

− Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma: 

Az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság által támogatható pályázatok 

száma alapján kerül meghatározásra. 

 

− A terület nagysága (2/1, 2/2 és 2/3 célterületek esetében): 

A fejlesztéssel érintett terület mérete alapján kerül meghatározásra, mely méretet a 

kerekítés szabálya szerint tized helyiértékre kell kerekíteni. 

 

− A terület eloszlása (2/1, 2/2 és 2/3 célterületek esetében): 

A telepített kultúrák egymáshoz viszonyított elhelyezkedése alapján számolandó. Külön 

tömbnek az minősül, ha a fejlesztéssel érintett területek legközelebbi pontjai közötti 

távolság legalább 500 méter. 

 

− A fejlesztés jellege (2/4, 2/5, 2/6 és 2/7 célterületek esetében): 

A pontszám meghatározásához a pályázatban megfogalmazott fejlesztés pontszám szerint 

legértékesebb elemét kell figyelembe venni. Több, különböző elemet is tartalmazó 

fejlesztés esetében a pontszámok közül a legértékesebbel kell számolni. 

 

− A bíráló szakmai szempontú értékelése: 

A bíráló a pályázatban megfogalmazott cél(célok) szakmaisága alapján 0-10 pontig 

terjedően adja. 

 

A bírálatról az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság a KAPOR programban 

elérhető (hozzáférés a bíráló részére létrehozott egyedi felhasználónévvel és jelszóval) online 

jegyzőkönyvet vezet. A bíráló a kész – pontszámot is tartalmazó – jegyzőkönyvet kinyomtatja 

és az adatmezők ellenőrzését követően aláírásával hitelesíti. Az így elkészített jegyzőkönyvet 

szkennelt formában, pdf dokumentumként fel kell tölteni a KAPOR programba az adott 

pályázat dokumentumai közé. 

Az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság a támogathatónak ítélt pályázatokat 

rangsorolva az Elnökség elé terjeszti. 

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntést 2019. január 31-ig az Országos Magyar Vadászkamara 

Elnöksége írásban hozza meg. Az Elnökség döntését az Országos Magyar Vadászkamara 

illetékes területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága, valamint az Országos Magyar 

Vadászkamara Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága előterjesztése alapján 

hozza. 

 

A megszülető döntés lehet:  

− támogatás,  

− elutasítás.  

 

Az Elnökség döntésének eredménye a döntéstől számított 15 naptári napon belül a Támogató 

hivatalos honlapján (https://www.omvk.hu) közzétételre kerül, valamint minden Pályázó 

elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről. A Pályázó pályázatával 

kapcsolatos döntés alapját képező dokumentumokba a KAPOR online felületén betekinthet. 

https://www.omvk.hu/

