
 

 
A kifogáskezeléssel kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) valamint a felhívás vonatkozó rendelkezései irány-
adóak, az alábbiak szerint: 
 
Az Ávr. 102/D. §-ban foglaltak alapján a támogatást igénylő kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a 
támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, 
a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati ki-
írásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. 
 
A kifogás benyújtására döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás 
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Tájékoztat-
juk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő az értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen tör-
ténő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét, amennyiben az értesítés megtekin-
tése az elküldése napját követő hét napon belül nem történik meg, abban az esetben a dokumentumot kézbesí-
tettnek tekintjük. 
 
Tájékoztatjuk, hogy egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon támogatást igénylő részéről 
csak egy alkalommal nyújtható be. 
 
A kifogásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, 
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adato-
kat (pályázati azonosító szám), 
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi ren-
delkezés pontos megjelölését, és 
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást, ha 
a) azt határidőn túl terjesztették elő, 
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő, 
c) az a korábbival azonos tartalmú, 
d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, 
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be, 
f) a kifogás benyújtásának nincs helye, 
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosol-
ható. 
 
Amennyiben a Támogató a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve érdemi vizsgálat nélkül történő el-
utasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra vonatkozó állás-
pontjának kifejtése mellett, megküldi a Magyar Turisztikai Ügynökség részére. A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja, amely egy alka-
lommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. 
 
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevéte-
lének nincs helye 
 
A pályázati azonosító számmal ellátott írásbeli kifogást az alábbi módokon nyújthatják be: 
- a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.1525 Budapest Pf.: 97. szám alatti címére postai úton; 
- a sbgpalyazat@sopronfertonzrt.hu oldalon elektronikus úton. 


