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Az Országos Magyar Vadászkamara 2017. évi pályázati felhívása 

az Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására 

 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) az 

Országos Vadgazdálkodási Alapból (a továbbiakban: Vadgazdálkodási Alap) finanszírozható 

tevékenységek megvalósítása érdekében a magyar vadgazdálkodás környezeti és gazdálkodási 

feltételeinek javítására az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a 

Magyarország területén nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak részére. 

 

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt szabályozó dokumentumok alapján készült, amelyek a 

pályázati eljárás során kötelezően betartandók: 

 az Országos Magyar Vadászkamara Alapszabálya; 

- az Országos Vadgazdálkodási Alap Működési Szabályzata; 

A fenti dokumentumok az Országos Magyar Vadászkamara honlapján 

(https://www.omvk.hu/orszagos/oldal/a-vadaszkamara-mukodesevel-osszefuggo-

dokumentumok) közzétételre kerültek. 

 

A Támogató a pályázattal kapcsolatosan bizonyos részeiben alkalmazni rendeli az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 

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

(továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit. Ezekben az esetekben a Támogató a pályázati 

felhívásban a fenti jogszabályok alkalmazására konkrét utalást tesz.  

 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Támogató jelen támogatási konstrukció esetén a 

változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel az Országos Magyar 

Vadászkamara honlapján (https://www.omvk.hu) megjelenő közleményeket. 

 

1. A pályázati támogatás célja 

A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson olyan projekt megvalósításához, amely a 

vadgazdálkodás termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, 

különös tekintettel a vadon élő vadászható fajok, mint természeti erőforrások 

fenntarthatóságára és a klímaváltozáshoz való adaptációjára. 

 

2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek 

A felhívás célja minden olyan tevékenység támogatása, amely a vadászható vadfajok 

állományainak minőségbeli fejlesztésére és megóvására, az apróvadfajok állományának 

növelésére, az élőhely komplex módon, fenti célt szolgáló fejlesztésére, a vad számára búvó- 

és táplálkozási helyként szolgáló területek arányának növelésére, illetve a vadászható 

ragadozófajok állományának hatékony gyérítésére irányul, függetlenül a vadászterület 

jellegétől és kiterjedésétől. 

 

A fentiek értelmében a Vadgazdálkodási Alapból a támogatás igénybevételére jogosultak az 

alábbi célkitűzésekhez illeszkedő feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak 

segítséget: 

 

  

https://www.omvk.hu/orszagos/oldal/a-vadaszkamara-mukodesevel-osszefuggo-dokumentumok
https://www.omvk.hu/orszagos/oldal/a-vadaszkamara-mukodesevel-osszefuggo-dokumentumok
https://www.omvk.hu/
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2/1. Ökológiai jelentőségű területek (EFA), biodiverzitás területek, szegélyek kialakítása, 

kezelése, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók kialakítása 

 

Támogatható: 

 földhasználóval földterület vadgazdálkodási célú művelésére, vagy adott földterület búvó- 

vagy táplálkozóhelyként vadállomány szempontjából előnyös állapotban tartásának 

érdekében kötött együttműködési megállapodás díja,  

 csemete beszerzés,  

 fenti célok érdekében végzett tevékenységek vállalkozói munkadíja, ide értve a fás szárú 

vegetáció ültetésének, ápolásának és kezelésének (mulcsozás) költségeit is 

 telepítés évében a védőkerítés kivitelezésének, fenntartásának költsége 

 

Előírt önrész: 

 min. 30%. 

 

Maximum támogatási összeg: 

 1 000 000,- Ft/pályázó. 

 

Feltételek:  

 min. terület méret 0,25 ha/hrsz, 

 egy vadgazdálkodási egység területén a kezelt terület nagysága min. 3 ha, 

 élőhelyfejlesztéssel érintett területrészek hrsz és/vagy GPS koordinátáinak feltüntetése 

 a támogatható célterületek megegyeznek a „Zöldítés – Gazdálkodói kézikönyv 2017” 30-

50. oldalán található célterületekkel, 

 fás szárú vegetáció kialakítása (szegély, fasor, sáv, magányosan álló fa) a vadállomány 

számára táplálkozási és búvóhely szempontjából előnyös fafajokkal (csonthéjas és 

vadgyümölcs fajok, gesztenye stb.) történhet, 

 rágóerdő telepítése rövid vágásfordulójú fafajokkal történhet (akác, továbbá „Zöldítés – 

Gazdálkodói kézikönyv 2017” 44. oldalán felsorolt fafajok) 

 rágóerdő kezelését teljes területű mulcsozással a telepítéstől számított 4. évben el kell 

végezni. 

 

2/2. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével 

 

Támogatható:  

 vetőmag keverékek beszerzése, 

 vadföld- és vadlegelő-művelés munkadíja. 

 

Előírt önrész: 

 min. 30%. 

 

Maximum támogatási összeg: 

 1 000 000,- Ft/pályázó. 

 

Feltételek:  

 fenntartási időszak 3 év, 

 min. terület méret 0,25 ha/hrsz, 

 egy vadgazdálkodási egység területén a kezelt terület nagysága min. 3 ha, 

 élőhelyfejlesztéssel érintett területrészek hrsz és/vagy GPS koordinátáinak feltüntetése 

 a felhasználható növények listája megegyezik a „Zöldítés – Gazdálkodói kézikönyv 2017” 

59-61. oldalán található mellékletben felsoroltakkal 
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2/3. Vadászterület vízellátását javító, a természetes ökológiai víz megtartását célzó 

beavatkozás 

 

Támogatható:  

 víznyerőhely létesítése (kútfúrás), forrásfoglalás, 

 szélkerekes-, napelemes kút, itató berendezések beszerzése, telepítése, 

 a vízellátás javítását célzó egyéb eszközök beszerzése,  

 mesterséges dagonya építés, kialakítás. 

 

Előírt önrész: 

 min. 30%. 

 

Maximum támogatási összeg: 

 2 000 000,- Ft/pályázó. 

 

Feltételek:  

 fenntartási időszak: 6 év 

 beavatkozás/kezelés helyének hrsz és/vagy GPS koordinátáinak feltüntetése 

 

 

 

2/4. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztés 

 

Támogatható:  

 engedélyezett csapdák és működtetésükhöz szükséges eszközök beszerzése, 

 kotorékozást végzők megbízási díja. 

 

Előírt önrész: 

 min. 30%. 

 

Maximum támogatási összeg: 

 1 000 000,- Ft/pályázó. 

 

Feltételek:  

 csapdázási napló (mellékelt minta szerint) 

 kotorékozási napló (mellékelt minta szerint) 

 fenntartási idő: 4 év  
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2/5. Fácán, fogoly, mezei nyúl és őz állománygazdálkodás fejlesztése 

 

Támogatható: 

 apróvad, valamint őz etető-berendezések, apróvad itató-berendezések beszerzése, 

 a törzsállomány pótlásához szükséges élővad vásárlás, 

 hagyományos, természetszerű nevelési módszer kialakítása. 

 

Előírt önrész:  

 min. 30%. 

 

Maximum támogatási összeg: 

 1 000 000,- Ft/pályázó. 

 

Feltételek: 

 csak olyan pályázó támogatható, amely a 2/1. 2/2 célprogramok valamelyikére és 2/4. 

számú célra is benyújtott pályázatot, és azok támogatásra is kerültek, 

 a támogatott berendezések fenntartási ideje 3 év, 

 mezei nyúl telepítést követően az adott vadászati évben a faj további hasznosítása 

tilos, 

 a fácán és fogoly kibocsátóhelyeket az éves vadgazdálkodási tervben helyrajzi szám 

szerint szerepeltetni kell, 

 a fácán és a fogoly vadászterületre kihelyezésének legkésőbb szeptember 30-ig meg 

kell történnie, 

 fácán esetében a kibocsátott állomány legalább 50%-a nőivarú, 

 a kibocsátásra kijelölt területeken a fácántyúk vadászata tilos, 

 fogoly esetében a hasznosítás mértéke nem haladhatja meg a kibocsátott állomány 

20%-át. 

 mezei nyúl állománypótlás csak természetes populációból befogott egyedek 

kihelyezésével történhet 

 

Egy pályázaton belül csak egy célkitűzés pályázható, de a támogatás igénylésére jogosultak 

több pályázatot is benyújthatnak. Egy jogosult egy célkitűzéssel kapcsolatban csak egy 

pályázatot adhat le. 

Támogatás általános működési költségekre nem igényelhető! 

 

 

3. Nem támogatható tevékenységek 

A pályázatban nem támogatható az Alap céljaival ellentétes tevékenység. 

 

Nem támogatható a vadászatra jogosult rendes gazdálkodásába tartozó vadgazdálkodási és 

vadászati célú tevékenység, különösen: 

 vadtakarmány vásárlás, 

 saját takarmány előállítás, 

 vadkárelhárító-kerítés építés, 

 vadászati berendezések építése, 

 klasszikus – monokultúrás – vadföldművelés (szántóföldi gazdálkodás) anyag- és 

munkadíja.  

 növényvédőszerek és műtrágya vásárlása. 
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A fentieken kívül nem támogatható tevékenység: 

 kutatási tevékenység, 

 szakértői tevékenység, 

 tervezői tevékenység, 

 projektmenedzsment tevékenység, 

 

A nem támogatható tevékenységgel kapcsolatos költségek a támogatás terhére nem 

elszámolhatók. 

 

4. Elszámolható költségek 

A pályázati adatlapon a Pályázónak részletes költségtervet kell benyújtania. A költségterv a 

későbbiekben a támogatási szerződés mellékletét képezi, azt módosítani a támogatási 

szerződésben és a jelen pályázati felhívás 16. pontjában meghatározott feltételek szerint 

lehetséges. 

 

A pályázat keretében kizárólag a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódó, az adott 

projekt magas színvonalú megvalósításához feltétlenül szükséges, szakmailag indokolt, az 

elszámolhatóság feltételeinek megfelelő költségekre igényelhető támogatás. 

 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

a) beruházási költségek: 

 eszközbeszerzések költségei (új eszközök beszerzése, amennyiben a projekt 

megvalósításához szükségesek, kivéve lásd 5. pont Nem elszámolható költségek), 

 élő vad beszerzés, 

b) szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

 bérmunka, 

 igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás, 

 műszaki jellegű szolgáltatások igénybe vétele. 

 

5. Nem elszámolható költségek 

A támogatás terhére nem elszámolható költségek: 

 tartalék, 

 Áfa, 

 saját teljesítés, 

 bérek, bérjellegű költségek és járulékaik, 

 útiköltség, kiküldetési költség, 

 adminisztrációs költség, illetve irodaköltség, 

 korábban beszerzett készlet, 

 egyes juttatások esetén a kifizetőt terhelő adók, 

 vásárolt személygépjármű és munkagépek bekerülési értéke, 

 korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, 

 elektronikai és informatikai eszköz bekerülési értéke, 

 eszközök amortizációja, 

 marketing költségek, 

 tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei, 

 azok a költségek, amelyekkel kapcsolatban akár a megvalósítás idején, akár 

utóellenőrzés során megállapítható, hogy a Kedvezményezett olyan partnertől vásárolt 

terméket, szolgáltatást, amellyel érdekeltségi kapcsolatban áll, 
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 olyan együttműködési szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik 

a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem adnak hozzá értéket 

(pl. projektvezetés és asszisztencia), 

 bírságok, kötbérek és perköltségek, 

 pénzügyi díjak (pl. pénzforgalmi költségek általában, veszteségek, hiteltúllépés 

költsége, számlavezetéssel kapcsolatos költségek, biztosítási díjak stb.), 

 kamattartozás, késedelmi kamat, 

 általános működési költség, rezsiköltség, 

 pályázatírás költsége, 

 jogi tanácsadás, ügyvédi megbízási díj, 

 más támogatási keretből már finanszírozott tételek, 

 pénzjutalmak, díjak, önkéntesek díjazásának költségei. 

 

A támogatás terhére nem számolhatók el a projekt elfogadott költségtervében nem szereplő 

tételek. 

 

6. A költségelszámolással kapcsolatos egyéb rendelkezések 

Kedvezményezett – annak érdekében, hogy a támogatásból ne származzon gazdasági előnye – 

tudomásul veszi és vállalja, hogy  

a) a támogatást a támogatott tevékenységen kívül más tevékenységek finanszírozására 

nem fordítja; 

b) külön költségelszámolást vezet a támogatás egyéb gazdasági és nem gazdasági 

tevékenységei közötti bármilyen átvezetésének elkerülése érdekében; 

c) a művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitesen igazoló 

eredeti dokumentumok (számla, kapcsolódó bankszámlakivonatok, teljesítésigazolás 

stb.) nyilvántartásában elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában 

rendelkezésre állnak. 

 

Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja továbbá, hogy 

a) a támogatott tevékenységek megvalósításában általa igénybevett közreműködő 

vállalkozásokat egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján 

kialakított valódi versenyeztetésen alapuló eljárás keretében választja ki; 

b) igazolja, hogy a közreműködő vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő 

ellenérték teljes mértékben megfelel az aktuálisan elérhető piaci áraknak; 

c) valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi 

nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján 

a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük; 

d) a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem 

adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, 

használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell. 

 

Konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla 

elszámolása nem megengedett. 
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7. A pályázók köre 

Pályázatot az illetékes vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak, 

illetve azok konzorciumai nyújthatnak be (a továbbiakban: Pályázó / a támogatási szerződés 

aláírását követően: Kedvezményezett).  

 

Konzorciumi benyújtás esetén a konzorcium minden tagjának részt kell vállalnia a pályázati 

projekt megvalósításában. A konzorcium pályázat benyújtása érdekében készült, írásba 

foglalt, minden tag által hitelesített konzorciumi együttműködési megállapodása a 

pályázathoz kötelezően csatolandó.  

 

A konzorcium vezetője bármelyik konzorciumi tag lehet. A konzorcium vezetője a projekt 

hivatalos kapcsolattartója a Támogató felé. 

 

A konzorciumi tagok saját projektrészük megvalósításáért teljes szakmai, jogi és pénzügyi 

felelősséggel tartoznak.  

 

8. A támogatás formája és a finanszírozás módja 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, melynek mértéke – a nyertes Pályázók által 

vállalt önrész függvényében – legfeljebb az összes elszámolható nettó költség 70%-a lehet. 

 

A Támogató az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a támogatást 

nyert Pályázók bankszámlájára (konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezető, illetve a 

konzorcium tagjainak bankszámlájára az általuk megvalósítandó projektrész alapján). 

 

Jelen támogatási konstrukció esetén pályázati díj nincs. 

 

9. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke 

 

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege nem került a 

Támogató által meghatározásra, a maximum támogatási összegek az egyes pályázati céloknál 

(jelen felhívás 2. pontja) kerül meghatározásra. 

 

10. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje 

10.1. A minden oldalon cégszerűen aláírt, számítógéppel kitöltött pályázati adatlapot, 

valamint a kötelezően csatolandó mellékleteket postai úton kell benyújtani az alábbi módon: 

a teljes pályázati dokumentáció 1 eredeti, minden oldalán cégszerűen aláírt példányát és 2, 

erről készült egyszerű másolati példányát papír alapon, valamint szkennelés után 1 

példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD) „pdf” formátumban, 

tértivevényes, elsőbbségi küldeményként kell a Támogató – a pályázat által érintett 

vadászterület helye, konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezető pályázat által érintett 

vadászterülete szerint illetékes – területi szervei alábbi postacímére benyújtani: 

 

OMVK Baranya megyei Területi Szervezete 7623 Pécs, Megyeri tér 1/A. fsz 32. 

 

OMVK Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5. 

 

OMVK Békés megyei Területi Szervezete 5600 Békéscsaba, Bajza u. 11. 

 

OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete 3526 Miskolc, Tas u. 18. 

 

OMVK Csongrád megyei Területi Szervezete 6727 Szeged, Római krt. 18/b. 
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OMVK Fejér megyei Területi Szervezete 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 7. 

 

OMVK Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete 9023 Győr, Corvin u. 9. 

 

OMVK Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. 

 

OMVK Heves megyei Területi Szervezet 3300 Eger, Hibay K. u. 12. 

 

OMVK Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Szervezete 5000 Szolnok, Petőfi u. 13. 

 

OMVK Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezete 2800 Tatabánya, Réti út 156. 

 

OMVK Nógrád megyei Területi Szervezete 3100 Salgótarján, Pf. 234. Múzeum tér 1. 

 

OMVK Fővárosi- és Pest megyei Területi Szervezete 1051 Budapest, Nádor u. 34. 

 

OMVK Somogy megyei Területi Szervezete 7400 Kaposvár, Zárda u. 18. 

 

OMVK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezete 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty 

tér 7/a. 

 

OMVK Tolna megyei Területi Szervezete 7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/B. 

 

OMVK Vas megyei Területi Szervezete 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 7. 

 

OMVK Veszprém megyei Területi Szervezete 8200 Veszprém, Dózsa György u. 32. 

 

OMVK Zala megyei Területi Szervezete 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 39. 

 

A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Országos Vadgazdálkodási Alap 2017 pályázat”. 

 

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 
Melléklet megnevezése Kötelező-e? 

1. 30 napnál nem régebbi eredeti NAV együttes adóigazolás, vagy 

köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása 

eredetiben (konzorciumi pályázat esetén minden tag vonatkozásában be 

kell nyújtani) 

Igen 

2. a pályázót vadászatra jogosultként nyilvántartásba vevő illetékes 

vadászati hatósági határozat pályázó által hitelesített példánya 

(konzorciumi pályázat esetén minden tag vonatkozásában be kell 
nyújtani) 

Igen 

3. számlavezető pénzintézet eredeti igazolása bankszámlaszámról 

(konzorciumi pályázat esetén minden tag vonatkozásában be kell 

nyújtani) 

Igen 

4. a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi 

intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által 

hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített 

másolata (konzorciumi pályázat esetén minden tag vonatkozásában be 
kell nyújtani) 

Igen 

5. átláthatósági nyilatkozat eredetiben, cégszerűen aláírva (konzorciumi 

pályázat esetén minden tag vonatkozásában be kell nyújtani) 

Igen 
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6. nyilatkozat érdekelt személyről eredetiben, cégszerűen aláírva 

(konzorciumi pályázat esetén minden tag vonatkozásában be kell 

nyújtani) 

Igen 

7. engedély- vagy bejelentés köteles tevékenység esetén a Pályázó nevére 

szóló jogerős és érvényes hatósági engedélyek vagy ennek hiányában a 

hatóság közokirat formájában kiállított igazolása az engedélyeztetési 

eljárás megindulásáról (pályázó által hitelesített másolat) 

Igen, ha releváns 

8. megállapodás földtulajdonossal eredetiben, cégszerűen aláírva Igen, ha releváns 

9. konzorciumi pályázat esetén konzorciumi együttműködési megállapodás a 

pályázat benyújtására dokumentum eredeti, minden tag által hitelesített 

példánya 

Igen, ha releváns 

10. egyéb, a Pályázó által szükségesnek ítélt, a pályázat értékelését 

megkönnyítő dokumentum 

Nem  

 

10.2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 30.(postabélyegző kelte) 

A postai benyújtás igazolására a tértivevényes küldeményen elhelyezett postabélyegző kelte 

szolgál. A benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 

kerülnek. 

 

11. A pályázat formai és tartalmi követelményei 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható. 

 

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő 

pályázatok tartalmi, illetve szakmai értékelésre nem bocsáthatóak. 

 

Formai értékelés: 

A formai értékelés eredményéről (befogadás vagy elutasítás) a Támogató – 

elektronikuslevélben – a beérkezést követő 10. naptári napig értesítést küld a Pályázó részére, 

elutasítás esetén annak indokának megjelölésével. A Pályázó által megadott e-mail-címmel 

kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) 

minden esetben a Pályázó viseli! 

 

A befogadott pályázatok benyújtójának nevét és a pályázatok címét a Támogató hivatalos 

honlapján (https://www.omvk.hu) a benyújtási határidőt követő 15 naptári napon belül 

közzéteszi. 

 

Formai szempontból kizáró okok: 

a) hibásan, hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat; 

b) a kézzel kitöltött pályázati adatlap; 

c) az igényelt támogatás összege meghaladja az egyes pályázati célkitűzéseknél 

meghatározott maximálisan igényelhető összeget; 

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

e) a Pályázó nem tartozik a pályázati felhívásban meghatározott támogatás igénylői 

körbe; 

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

jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; 

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

munkaügyi kapcsolatoknak, 

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

szervezetnek. 

https://www.omvk.hu/
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Tartalmi értékelés: 

A formailag megfelelő pályázatok tartalmi értékelése során a projekt tevékenységei jelen 

pályázati felhívásban rögzített célokhoz illeszkedésének vizsgálata történik meg.  

A fenti célokhoz nem illeszkedő pályázatok szakmai bírálat nélkül elutasításra kerülnek.  

 

Amennyiben a pályázatot értékelő számára a 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 nem 

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

 

12. Pályázati döntés 

Bírálatra csak formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. 

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntést 2018. január 31-ig az Országos Magyar Vadászkamara 

Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) írásban hozza meg. Az Elnökséget döntésében az 

Országos Magyar Vadászkamara illetékes Területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 

Bizottsága (a továbbiakban: Területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság), valamint az 

Országos Magyar Vadászkamara Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága (a 

továbbiakban: Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság) javaslata segíti. 

 

A megszülető döntés lehet:  

 támogatás,  

 tartaléklistára kerülés,  

 elutasítás.  

 

Az Elnökség döntésének eredménye a döntéstől számított 7 naptári napon belül a Támogató 

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

elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről. 

 

13. Jogorvoslat  

Amennyiben a Pályázó úgy ítéli meg, hogy az Elnökség a támogatási döntés meghozatala, 

illetve a támogatás esetleges visszakövetelése tárgyában hozott határozata jogszabálysértő 

vagy az Alap működését szabályozó dokumentumokba, a pályázati kiírásba vagy a támogatási 

szerződésbe ütközik, a döntés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül az Elnökségnél 

előterjesztett, de az Országos Magyar Vadászkamara Országos Küldöttközgyűléséhez (a 

továbbiakban: Országos Küldöttközgyűlés) címzett fellebbezést nyújthat be. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

a) a fellebbezést benyújtó nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy 

kifogást tevő képviselője nevét, 

b) a fellebbezéssel érintett pályázat vagy támogatási szerződésazonosításához szükséges 

adatait, 

c) a fellebbezéssel érintett intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 

d) a fellebbezés alapjául szolgáló tényeket és a megsértett rendelkezés pontos 

megjelölését, 

e) a fellebbezést benyújtó aláírását. 

 

  

https://www.omvk.hu/
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Az Országos Küldöttgyűlés a fellebbezés tárgyában a fellebbezés beérkezésétől számított 

soron következő országos küldöttközgyűlésen dönt. 

A fellebbezés tárgyában hozott döntés ellen további jogorvoslat igénybevételének nincs helye.  

 

14. Szerződéskötés 

A nyertes Pályázót az Elnökség döntését követő 7 naptári napon belül a Támogató értesíti a 

szerződéskötés feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen. 

A szerződést – a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén – a 

támogatást elnyert Pályázó aláírási címpéldányt benyújtott képviselőjével az Országos 

Magyar Vadászkamara elnöke vagy, amennyiben erre külön megbízza őket alelnökei, illetve 

főtitkára, 2018. február 28-ig megköti. A határidő meghosszabbítása a Pályázó által nem 

kérelmezhető. Amennyiben a támogatási szerződés a Pályázónak felróhatóan 2018. február 

28-ig nem jön létre, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti. 

 

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. Az ezt 

megelőzően megkezdett projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót/ 

Kedvezményezettet terhelik. 

 

A szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok: 

a) a Pályázó nyilatkozata arról, hogy az általa megadott adatok, benyújtott 

dokumentumok valódiak, hitelesek, teljes körűek; 

b) felhatalmazó levél a Pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással 

terhelhető bankszámlájára (minta a támogatási szerződés megkötéséhez megküldésre 

kerül); 

c) engedély- vagy bejelentés köteles tevékenység megvalósítása esetén a tevékenység 

megkezdéséhez szükséges engedély(ek) pályázó által hitelesített másolata.  

 

15. A támogatás kifizetése 

A támogatás kifizetésének feltétele a támogatási szerződésben rögzítettek elfogadása. A 

támogatás folyósítása a szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően 2018. 

március 31-ig történik meg (konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezető, illetve a 

konzorcium tagjainak bankszámlájára az általuk megvalósítandó projektrész alapján). 

 

16. Szerződésmódosítás, adatváltozás, szerződéstől való elállás, szerződés felmondása 

A támogatási szerződés módosítását, az indokok felsorolása mellett, bármelyik fél írásban 

kezdeményezheti úgy, hogy az aláírt kérvény postai úton legkésőbb – a költségvetési sorok 

módosítását kivéve – a támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott 

befejezési határidő letelte előtti 15. napig beérkezzen. 

 

A költségvetésben szereplő költségvetési sorok változtatásának mértéke legfeljebb ±20% 

lehet, mely eltérést a beszámolóban indokolni kell. A pályázati adatlapon benyújtott 

költségtervtől egyéb módon eltérni nem lehet. 

 

A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a 

módosított feltételekkel is támogatható lett volna. 

 

A Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, illetve a saját 

adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 naptári napon belül 

írásban jeleznie kell a Támogatónak. 
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A Támogató a támogatási szerződésben rögzítetteken kívül a következő feltételek 

valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt 

felmondani vagy kezdeményezheti annak módosítását: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 

számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 

Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 

kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor, 

c) az Ávr. 81.§-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az e felhívásban vagy a támogatási 

szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 

kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását 

nem lehet ellenőrizni, 

f) a kedvezményezett a pályázati adatlapon tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, 

g) a Kedvezményezett a Támogató által esetlegesen engedélyezett póthatáridőig nem 

teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, 

és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének 

megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn 

belül nem intézkedik,  

i) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

 

17. A támogatás felhasználásának feltételei 

A Támogató által megítélt támogatás felhasználásának feltételei: 

a) az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra és a 

szerződéssel elfogadott (módosított), a beszámoló tájékoztató figyelembevételével 

összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel; 

b) a támogatás a támogatási szerződésben rögzített időszakban felmerülő költségekre 

használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatási szerződésben foglalt 

projekt-befejezési határidő; 

c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a Kedvezményezett 

nevére és székhelyére kell kiállítani; 

d) a nettó 100.000,- forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás 

megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg; 

e) a nettó 300.000 forint összeghatárt meghaladó összegű számlák csak bankon keresztül 

történő kiegyenlítéssel számolhatók el a támogatás terhére; 

f) nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a Kedvezményezett képviselője, 

vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy 

mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi 

körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek 

felhasználásra. 
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18. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése 

A Kedvezményezett a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási 

összegszerződésben rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

felhasználásáról a projekt fizikai befejezését követően, de legkésőbb 2019. március 20-ig köteles 

szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt 

a Támogató részére egy eredeti, aláírt példányban megküldeni. Kedvezményezett tudomásul 

veszi, hogy konzorciumi pályázat esetén a beszámolót a konzorcium vezetője nyújtja be, amely 

tartalmazza az összes konzorciumi tag beszámolóját.  

 

A beszámolóval kapcsolatos fő előírás, hogy  

a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, 

valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került 

felhasználásra, 

b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató 

esetlegesen külső szervezetek bevonásával ellenőrzi, 

c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 naptári napos hiánypótlásra van lehetőség. A 

hiánypótlási felhívást a Támogató elektronikusan küldi meg a Kedvezményezett részére, 

azonban a hiánypótlást papír alapon kell teljesíteni, 

d) a beszámoló vagy az azzal kapcsolatos hiánypótlás késedelmes benyújtása esetére a 

kötelezettségvállalás dokumentumában a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a 

támogatás összegének 0,5%-a/nap mértékű, a támogatási összeg 10%-ig terjedő késedelmi 

kötbért – melynek késedelmes megfizetése esetén további, a Ptk. 6:155.§-a szerinti 

kamattal is terhelhető – határoz meg a Támogató, melynek részletei a támogatási 

szerződésben kerülnek rögzítésre. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a 

kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a Támogató a 

Kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja az Alap támogatási rendszeréből. 

 

A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél visszavonásához való hozzájárulásról a 

Támogató levélben értesíti a Kedvezményezettet. 

 

A Kedvezményezettnek és a megvalósításban közreműködő partnereinek a támogatás 

elnyerésével ellenőrzés-tűrési kötelezettsége keletkezik. 

 

Amennyiben a projekt ellenőrzése során a Támogató a támogatás jogszabály- és/vagy támogatási 

szerződésellenes felhasználását tapasztalja, a Támogató jogosult a támogatási szerződéstől való 

elállás, vagy a szerződés felmondása nélkül írásos felszólítással intézkedni a jogosulatlanul 

igénybevett támogatás visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét a Ptk. 

6:155.§-a szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a Támogató számlájára az erről 

szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári napos teljesítési határidőben.  

 

A Támogató és a Kedvezményezett a támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot 

köteles a Kedvezményezett beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 

nyolc évig megőrizni. 

 

19. Biztosíték 

A Kedvezményezett a támogatási összegből esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett összegre – a 

pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 

napra való sorba állításával – a Támogató számára valamennyi bankszámlájára szóló azonnali 

beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet köteles adni. 
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20. Kapcsolattartás 

A pályázati felhívással kapcsolatban a Támogató kijelölt munkatársai látnak el munkaidőben 

(H-P: 8-16 óra) ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében adnak tájékoztatást és 

nyújtanak segítséget a pályázatok benyújtásával, a szerződéskötéssel, illetve a beszámolással 

kapcsolatosan. 

 

Elérhetőségek: 

 

1. Az OMVK a pályázó (konzorcium vezető) vadászterület elhelyezkedése szerint 

illetékes területi szervezetének titkára (https://www.omvk.hu/orszagos/oldal/kapcsolat)  

 

2. Kovács Gábor 

+36 30 239 46 59 

kovacs.gabor@omvk.hu 

 

3. Rung Áron 

+36 30 338 85 58 

rung.aron@omvk.hu 

 

https://www.omvk.hu/orszagos/oldal/kapcsolat
mailto:kovacs.gabor@omvk.hu
mailto:rung.aron@omvk.hu

