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HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK  
ELJÁRÁSRENDJE 

 

Bevezetés 
A Vidékfejlesztési Program 19-es intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet 

vállaló, az ország térségeiben már működő és megalakuló LEADER Helyi Akciócsoportok számára 

biztosít támogatást. Az intézkedés keretében a LEADER Helyi Akciócsoportok a Vidékfejlesztési 

Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi 

Fejlesztési Stratégiát dolgoztak (továbbiakban: HFS) ki. Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által 

jóváhagyott HFS-ben a LEADER Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS) olyan fejlesztési célokat 

határoztak meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg (helyi 

felhívások), és az Alpokalja-Fertő táj HACS által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt 

támogathatóságukról. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 72§ (9) pontja szerint a HBB összehívását, 

működését, tagjait a helyi akciócsoport által kiadott ügyrendben kell meghatározni. 

A HBB 13 tagból és 4 póttagból áll.  Megválasztásukkor érvényesül a három szektor (köz, civil, üzleti) 
arányos és kiegyensúlyozott képviselete. A póttag/ok a HBB tag/ok akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel vesz/nek részt a HBB ülésein. 

 

1. A Helyi Bíráló Bizottság  
 

1.1. A HBB szerepe 

A Támogatói Okirat meghatározza a HACS számára rendelkezésre álló indikatív fejlesztési és 
működési forráskeretet. A HACS a HFS-ben rögzített intézkedéseket a rendelkezésre álló fejlesztési 
forráskeretből hirdeti meg.  
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A HACS által az IH-nak döntési javaslatra felterjesztett helyi támogatási kérelmek összesített 
forrásigénye nem haladhatja meg a HFS-ben az adott intézkedésre megállapított fejlesztési forrás 
110%-át. A fejlesztési forráskeret felett a HACS a HFS-ben meghatározott keretek között 
rendelkezhet, a HFS intézkedéseinek meghirdetésére, a közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási 
eljárására vonatkozóan a közvetlenül hatályos és a közvetlenül alkalmazandó uniós normák, valamint 
az 1.b pontban szereplő kormányrendelet tartalmaz rendelkezéseket, amelyen túlmenően a 
részletszabályokat felek a Megállapodásban, valamint a jelen Eljárásrendi Kézikönyvben rögzítik. 

 

1.2. A HBB döntéshozatal alapjai 

 
Helyi támogatási kérelmek benyújtásának helye és módja 

 
1. Helyi támogatási kérelem az erre a célra rendszeresített felületen, ügyfélkapun keresztül 

nyújtható be. A HACS munkaszervezetének munkatársai a felülethez hozzáférést és az 

adattartalom kezeléséhez jogosultságot kapnak; 

2. A helyi támogatási kérelmeket a helyi felhívás keretében megjelentetett pályázati adatlapban 

meghatározott adattartalom feltöltésével, valamint a helyi felhívásban megjelölt mellékletek 

feltöltésével lehet benyújtani. A feltöltött adattartalom és a kapcsolódó mellékletek adják a 

helyi támogatási kérelem anyagát; 

3. A helyi támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időtartamot, valamint a benyújtás módját 

a helyi felhívásban a HACS határozza meg, de ez nem lehet kevesebb, mint 30 nap; 

4. Postai vagy személyes benyújtásra a helyi felhívások esetén nincs lehetőség. 

 
 
Helyi támogatási kérelmek feldolgozása  

 
1. A HACS a HFS megvalósításával kapcsolatos minden adatot és iratot köteles megőrizni 

legalább 2027. december 31-ig, és arról nyilvántartást vezetni; 

2. A HACS a helyi támogatási kérelmeket az arra rendszeresített központi felületen keresztül 

tekintheti meg és mentheti el; 

3. A HACS a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tagjai részére elektronikus úton 

továbbítja az értékelési és pontozási javaslatot, valamint az elutasításra javasolt helyi 

támogatási kérelmek listáját. A HBB eljárásrendjét az IH által jóváhagyott HBB ügyrendje 

rögzíti; 

4. A HBB a helyi támogatási kérelmekről a HACS munkaszervezetének értékelési és pontozási 

javaslata alapján döntési rangsort állít fel. A döntési rangsor alapján a HACS elutasítja a 

támogatási kérelmet, vagy a támogatási javaslatot megküldi az IH részére; 

5. A HACS a HBB tagságával való szakmai egyeztetést követően véglegesített döntési 

rangsorban támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmeket támogató javaslatként a 

központi felületen keresztül küldi meg az IH részére, amelyről a felületen keresztül a 

támogatást igénylő is értesítést kap. A döntési rangsorban elutasításra javasolt helyi 

támogatási kérelmeket elutasítási javaslatként a központi felületen keresztül küldi meg az IH 

részére, amelyről a felületen keresztül a támogatást igénylő is értesítést kap; 

6. A támogatásban részesített pályázatok esetében a Kincstár megkezdi a végső jogosultsági 

ellenőrzést. Ezt követően a végső jogosultsági ellenőrzésen megfelelt pályázók részére az 

elektronikus felületen a HACS támogatói okiratot küld.  
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1.3. A munkaszervezet szerepe és feladatai 

 
A HACS befogadja a helyi támogatási kérelmeket a helyi felhívásban megállapított időszakban azzal, 

hogy: 

a. a helyi támogatási kérelmek befogadása az arra a célra rendszeresített felületen 

lehetséges; 

b. a HACS feladata a helyi támogatási kérelmek nyilvántartása, valamint az Együttműködési 

Megállapodásban és az Eljárásrendi Kézikönyvben rögzített, kapcsolódó feladatok 

elvégzése (pl. hiánypótlás, tisztázó kérdés kiírása, helyi támogatási kérelmek tartalmi 

értékelése); 

 

A HBB ülést megelőzően a HACS az alábbi feladatokat látja el: 

- Tájékoztatás, projektfejlesztés: 

o A HACS a helyi támogatási kérelmek benyújtási időszakát megelőzően tájékoztató 
rendezvényt tart, amelyre vonatkozó feltételeket a 3. számú melléklet szerinti 
Működési Kézikönyv ismerteti. 
 

- A helyi támogatási kérelem benyújtása és vizsgálata: 
o A helyi támogatási kérelmek benyújtásának helyével és módjával kapcsolatos 

előírásokat az Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete, az Eljárásrendi 
Kézikönyv 6. fejezete határozza meg. A helyi támogatási kérelmek feldolgozásával 
kapcsolatos előírásokat az Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete, az 
Eljárásrendi Kézikönyv 6. fejezete határozza meg.   

 
- A HACS a HBB tevékenységének támogatása keretében a beérkezett helyi támogatási 

kérelmeket döntésre előkészíti, azokat értékeli és pontozza, valamint gondoskodik a HBB 

jegyzőkönyveinek összeállításáról, a HACS döntéseinek az IH és a támogatást igénylő 

részére továbbításáról; 

 

- Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet – hiánypótlási 

felhívás nélkül – elutasítja, és erről – valamint az elutasítással szemben kifogás 

benyújtásának lehetőségéről – a támogatást igénylőt értesíti. Ha a helyi támogatási kérelem 

hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott 

szempontoknak, a HACS munkaszervezete – ha az adott szempontot igazoló dokumentum 

hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható és a helyi felhívás lehetőséget nyújt a 

hiánypótlásra –, az összes hiány vagy hiba megjelölésével felhívja a támogatást igénylő 

figyelmét helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. 

 

Ha a támogatási kérelemben valamely közölt adat tartalma nem egyértelmű, a HACS a 

tisztázandó adattartalom megjelölésével tisztázó kérdést tehet fel. Tisztázó kérdés feltevésére 

egyszer van lehetőség; A hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó határidőket a helyi 

felhívás rögzíti a 272/2014. Korm. rendeletnek megfelelően, eszerint egyesületünk az alábbi 

határidők alkalmazását folytatja: .  

▪ hiánypótlás esetén: 15 nap 
▪ tisztázó kérdés esetén: 5 nap 
▪ adategyeztetés esetén:  10 nap 

 
A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni. A HACS a hiánypótlást és a 
tisztázó kérdést a helyi támogatási kérelem kezelésére rendszeresített központi felületen 
keresztül írhatja ki, és ugyanezen felületen keresztül is fogadja be;  

 

A helyi támogatási kérelem benyújtási lehetőségének felfüggesztésére vagy a felhívás lezárására 

csak az erről szóló, a HACS által kiadott döntés közzétételét követő harmadik naptól van a HACS-nak 



 

 6 

lehetősége. A kérelmek tartalmi értékelését a HACS munkaszervezete végzi, biztosítva a négy szem 

elvének érvényesülését. Amennyiben a HACS munkaszervezetének személyi állománya nem 

elegendő az értékelési feladatok elvégzésére, a HACS bevonhat más személyeket, akik tekintetében 

a 8. pontban meghatározott Összeférhetetlenség és a 9. pontban meghatározott Titoktartási 

rendelkezések is alkalmazandók. A HACS a Helyi Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontjában 

határozza meg a tartalmi értékelési kritériumokat, amelyeket a tartalmi értékelés keretében vizsgál;  

 

1. A HACS értékelésért felelős munkatársai az értékelési feladatokat a pályázati adatlapban 

szereplő adattartalom alapján végzik, a helyi felhívásban meghatározott pontozási 

szempontrendszer segítségével. A HACS a helyi felhívásban meghatározhat a helyi 

támogatási kérelem által elérendő minimum pontszámot; 

2. A HACS értékelésért felelős munkatársainak az értékelési feladatok ellátására vonatkozó 

határidőt a helyi felhívás tartalmazza; 

3. A HACS értékelésért felelős munkatársai minden helyi támogatási kérelmet ellátnak 

összesített és részletes pontszámmal, valamint szakmai indoklással (értékelési és 

pontozási javaslat). A helyi felhívásban meghatározott minimum pontszámot el nem érő 

helyi támogatási kérelmekről a HACS megfelelő indoklással elutasítási javaslatot készít; 

1.4. A Helyi Bíráló Bizottság kialakítása 

a) a HBB-t a HACS legfőbb szerve egyszerű többséggel választja, megbízatási időpontok 

megállapításával; 

b) a HBB tizenhárom tagból, és négy póttagból áll; 

c) a HBB tagságában egyik szféra sem rendelkezhet a szavazatok 49%-át meghaladó 

hányaddal, valamint biztosítani szükséges, hogy a kiválasztási döntések során a 

szavazatok több mint 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. 

Amennyiben egy HBB tag önkormányzati vezető (pl. polgármesteri) tisztséget is betölt 

más civil, vagy vállalkozói megbízatása mellett, akkor az arányok kialakítása és 

megállapítása során a közszférabeli tisztségét kell figyelembe venni; 

d) bármely tag vagy póttag megbízatásának megszűnése esetén a legfőbb szerv a 

megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül új tagot/póttagot választ. 

 

1.5. A HBB tisztségviselői 

Minden tagnak egy szavazata van, és minden tag szavazata egyenlő. 
 
1.5.1. Az elnök, alelnök  
 
A HBB szavazati joggal rendelkező tagjai közül a HBB tagsága egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással választ elnököt és alelnököt.  

a) Az elnök felel az eljárás átláthatóságáért, pártatlanságáért és az eljárási szabályok 
betartásáért.  

b) Az elnök feladata az ülés levezetése, a helyi támogatási kérelmek előterjesztése, az üléseken 
született döntési javaslat és az ülésekről készült jegyzőkönyv ellenjegyzése.  

c) Amennyiben a HBB működése során eljárási szabálytalanság merül fel, az elnök intézkedik a 
HBB szabályszerű működésének helyreállításáról.  

d) Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el a HBB képviseletében. 
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1.5.2. A HBB tagja  
 
A HBB szavazati joggal rendelkező tagjai:  

a) a HBB ülése előtt megismerik a rendelkezésükre bocsátott helyi támogatási kérelmeket, az 
azokkal kapcsolatos dokumentumokat, valamint a helyi támogatási kérelmek értékelését;  

b) megvitatják a munkaszervezet által elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmek 
indoklásának megalapozottságát,  

c) megvitatják és rangsorolják a munkaszervezet által jogosultnak ítélt helyi támogatási 
kérelmeket a HKFS megvalósítása érdekében meghirdetett helyi felhívásokhoz való 
illeszkedésük szempontjából, az abban meghirdetett kritériumok és a HACS 
munkaszervezetének értékelése alapján;  

d) döntési javaslatot fogalmaznak meg az egyes helyi támogatási kérelmek elutasítására vagy 
támogatására vonatkozóan.  

 
1.5.3. A póttag  
 
A HACS az általa delegált személy akadályoztatása esetén póttagot jelölhet, aki a HBB szavazati 
joggal rendelkező tagját helyettesítheti. A póttag jogai, kötelezettségei és feladatai megegyeznek az 
általa helyettesített rendes tag jogaival, kötelezettségeivel és feladataival. 
 
1.5.4. A szakértő  
 

a) A HBB az egyes támogatási kérelmek értékelése során szakértő közreműködését veheti 
igénybe, ha úgy ítéli meg, hogy a döntések megalapozottságához nem rendelkezik kellő 
szakismerettel.  

b) A szakértő a HBB elnökének előzetes felkérése alapján vesz részt a HBB ülésén.  
c) A szakértő szavazati joggal nem rendelkezik.  
d) A szakértő közreműködésére az összeférhetetlenségi szabályokat szükséges alkalmazni.  
e) A szakértő feladata elvégzéséért díjazásra a közgyűlés/küldöttgyűlés, konzorciumok esetén a 

tagság döntése alapján és mértékben lehet jogosult. Eltérő rendelkezés hiányában nem 
jogosult díjazásra.  

f) A szakértő közgyűlés/küldöttgyűlés, konzorciumok esetén a tagok döntése alapján, 
tevékenységének ellátásával közvetlenül összefüggésben álló költségei megtérítésére lehet 
jogosult. A határozat tételesen felsorolja az elszámolható költségeket (pl. utazási költség) és 
megállapíthatja annak maximumát.  

 
1.5.5. A HBB titkára  
 
A HBB titkári feladatait a HACS munkaszervezetének képviselője látja el, aki részt vesz a HBB 
ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.  
 
A titkár:  

a) gondoskodik a HBB ülések lebonyolításához szükséges technikai feltételek biztosításáról,  
b) megszervezi a HBB üléseit, kapcsolatot tart a tagokkal és a résztvevőkkel,  
c) elkészíti és az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus úton megküldi a HBB résztvevői 

számára a  
d) meghívó levelet  
e) a bírálatra előterjesztendő helyi támogatási kérelmek és mellékleteik szkennelt változatát,  
f) a HBB által megvitatandó helyi támogatási kérelmek értékelésének és az értékelések 

összesítését tartalmazó felterjesztési lista szkennelt változatát,  
g) a titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat formanyomtatványát (2. sz. melléklet)  
h) az első ülést megelőzően a HBB ügyrendjét.  
i) begyűjti és iktatja a HBB ülésen résztvevő személyek titoktartási és összeférhetetlenségi 

nyilatkozatait,  
j) biztosítja, hogy a HBB tagjai az ülést megelőzően és az ülés során betekinthessenek az 

ülésen elbírálásra kerülő helyi támogatási kérelmekbe és mellékleteikbe,  
k) ellenőrzi, hogy a HBB tagjának távolléte esetén a tagot helyettesítő személy póttagként 

előzetesen kijelölésre került-e,  
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l) az aláírt jelenléti ív alapján segíti a HBB elnökét a HBB határozatképességének 
ellenőrzésében,  

m) elkészíti a HBB ülések jegyzőkönyvét,  
n) gondoskodik arról, hogy a jegyzőkönyvet HBB elnöke és a bizottság egy további, előzetesen 

kijelölt, állandó tagja aláírásával hitelesítése,  
o) megküldi a hitelesített jegyzőkönyvet a HACS elnökének ellenjegyzésére,  
k) biztosítja a HBB tagjai és résztvevői számára a jóváhagyott jegyzőkönyvbe történő betekintést,  
l) szükség esetén megküldi a jóváhagyott jegyzőkönyv másolatát a HBB tagjai számára,  
m) a HBB ülést követő 30 napon belül megküldi a HACS elnöke által jóváhagyott HBB 
jegyzőkönyvet az IH-nak,  
n) gondoskodik a HBB munkája során keletkezett iratok megőrzéséről.  

1.6.  A Helyi Bíráló Bizottság mandátuma 

 
a) a HBB a tagok és a póttagok megválasztásával jön létre;  
b) a póttagot amennyiben a HBB ülésére meghívják, a taggal azonos jogok illetik; 
c) a HBB megszűnik,  

• amennyiben a a HACS dönt a HBB megszűnéséről;  

• a LEADER HACS cím visszavonásával; 

• a LEADER HACS munkaszervezetének megszűnésével; 
d) A HBB tag megbízatása megszűnik: 

• a megbízatási idő elteltével, ha a tag vagy póttag megbízatása határozott időre 
történt, 

• lemondással; 

• a tag/póttag halálával; 

• a tag/póttag cselekvőképtelenségével; 

• a HACS legfőbb szervének döntése alapján, azaz a HACS közgyűlése a választásra 
irányadó szabályok szerint visszahívhatja a tagot/póttagot. 

1.7.  Helyi Bíráló Bizottság feladata 

  
a) a HBB tagjai előzetesen áttekintik a HACS munkaszervezete által megküldött értékelési 

és pontozási javaslatot, illetve az elutasításra javasolt támogatási kérelmeket; 

b) a HBB tagjai ülés keretében tárgyalják meg a HACS munkaszervezete által összeállított 

értékelési és pontozási javaslatot, továbbá az elutasításra javasolt kérelmek 

indokolásának megalapozottságát; 

c) a HBB feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat összeállítása és 

a helyi támogatási kérelmek pontozásának megállapítása, valamint ezen dokumentumok 

továbbítása a HACS részére, azzal, hogy a HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy 

elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak 

való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz, feltétellel vagy csökkentett összeggel 

való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat. 

d) szakértőt – tanácskozási joggal – meghívhat a HBB ülésére. A „Gazdaságfejlesztés a 

Vidék Minősége jegyében” c. intézkedés esetében a Védjegy Tanács 1 tagja a releváns 

HBB ülés meghívottja szakértőként.  

1.8. A HBB ülés előkészítése 

 
a) a HBB üléseit annak elnöke hívja össze. A HBB ülésének időpontjára a munkaszervezet 

vezető tesz javaslatot, azzal, hogy a HBB üléseit a helyi támogatási kérelem beadási 

szakaszának lezárását követően legfeljebb 90 napon belüli időpontra kell összehívni;  
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b) nagyszámú helyi támogatási kérelem (100-nál több) esetén a kérelmek megtárgyalására 

több ülést szükséges tartani; 

c) amennyiben a helyi támogatási kérelem értékelési feladatainak biztosítása indokolttá 

teszi több HBB ülés megtartását, abban az esetben több HBB ülés is összehívható; 

d) amennyiben a határozatképesség más módon nem biztosítható, bármely megválasztott 

póttag behívható. Ez esetben a póttagra a tagra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazandók. 

1.9. A HBB ülése, döntési javaslatai 

 
A szavazati joggal rendelkező tag hivatalos távolmaradásáról köteles előzetesen, legkésőbb az ülést 

megelőző legalább 3 munkanappal korábban értesíteni a HBB titkárát. Rendkívüli esetekben, ahogy 

módjában áll. 

a) a HBB határozatképes, ha  

• a HBB tagok legalább 50 %-a jelen van; és 

• ha a HBB ülésen és a döntések meghozatalakor egyik szféra sem rendelkezik a 

szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal; 

b) a HBB határozatképességét az ülés teljes időtartama alatt fenn kell tartani;  

c) a HBB ülésén meghatalmazott útján történő képviseletre nincs lehetőség; 

d) minden HBB tag 1 szavazattal rendelkezik; 

e) a HBB ülésén tanácskozási joggal részt vesz a munkaszervezet legalább egy 

képviselője, aki szavazati joggal nem rendelkezik, viszont érvényes összeférhetetlenségi 

és titoktartási nyilatkozattal rendelkezik; 

 

Az elnök feladata, hogy ellenőrizze a HBB határozatképességét, illetve azt, hogy a HBB 
tagjai közül élt-e, vagy kíván-e élni valamely HBB tag bejelentési kötelezettséggel, 
miszerint adott helyi támogatási kérelemmel kapcsolatosan összeférhetetlenség 
állapítható meg.  
 
A HBB határozatképességét az ülés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.  
 
A HBB tag személyesen jelenik meg a HBB rendes ülésén, meghatalmazott útján történő 
képviseletre nincs lehetőség.  
 
A HBB ülése zárt.  
 

Amennyiben a HBB nem határozatképes, vagy a HBB az ülés során határozatképtelenné 

válik, az elnök a HBB ülést elnapolja és megismételt ülést hív össze, melynek 

időpontjáról külön meghívóban tájékoztatja a HBB tagjait és résztvevőit. 

 

f) ha HACS munkaszervezete szakértőt kért fel, a szakértő az ülésen tanácskozási joggal 

vehet részt; 

g) a HBB tagok minden helyi támogatási kérelemről külön-külön döntési javaslatot 

készítenek (támogathatóság esetén a pontszám megállapítása, elutasítás esetén a 

pontszám megállapítása, és annak szakmai alátámasztása). A HBB köteles részletes 

indokolást készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja; 

h) a pontozás alapján a HBB a döntési javaslatairól döntési rangsort állít fel. A HBB a 

kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi 
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felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján 

tesz; 

i) a rangsor alapján és a rendelkezésre álló források és a támogatási igények egybevetése 

mellett a HBB meghatározza a támogatni javasolt helyi támogatási kérelmek körét 

(döntési rangsor), amelyet részletes szakmai indokolással és a megállapított pontozással 

lát el;  

j) a döntési javaslatokról összeállított döntési rangsort továbbítja a HACS részére; 

k) a HBB üléseiről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít. Az elkészült jegyzőkönyvet 

és a határozatok kivonatát az IH részére az adott helyi felhíváshoz kapcsolódó utolsó 

ülést követő 30 napon belül megküldi.  

 

2. Adminisztrációs feladatok a HBB döntési javaslat-előkészítése és annak végrehajtása, 
dokumentálása körében 
 

a) a HBB adminisztrációs és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatait a HACS 

munkaszervezete látja el;  

b) a HBB adminisztratív feladatai közül a HACS munkaszervezete készíti el és tartja nyílván 

az alábbi dokumentumokat: 

1) a helyi támogatási kérelmek beérkezésének nyilvántartása; (jelen eljárás mellékletét 

képezi a minta) 

2) nyilvántartás a HBB ülés megtartásához kapcsolódóan; (jelen eljárás mellékletét 

képezi a minta) 

3) támogató javaslatok 

4) elutasítási javaslatok 

5) összeférhetetlenségi/Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat; (jelen eljárás mellékletét 

képezi a minta) 

6) jelenléti ív a HBB ülésről; (jelen eljárás mellékletét képezi a minta) 

7) jegyzőkönyv a HBB ülésről. (jelen eljárás mellékletét képezi a jegyzőkönyv minta) 

2. Nyilvánosság 

 

A LEADER HACS a HBB eljárás kapcsán a honlapján az alábbi kapcsolódó tartalmakat köteles 

elkülönülten, jól látható helyen elhelyezni: 

a) a HBB tagság összetételét 

b) HBB eljárásrendjét 

c) HBB ülések tervezett időpontjait 

d) HBB ülésekről 30 napon belül tájékoztatást 

3. Összeférhetetlenség 

 
A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy 

vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem 

elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem született 

döntés, valamint az, aki 

a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja; 

c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik, vagy kapcsolt vállalkozása, vagy közeli hozzátartozója; 
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d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok 

előkészítésében vagy kidolgozásában – az 1303/2013/EU rendelet 34. cikkében 

meghatározott HACS-ok munkaszervezeteinek alkalmazottjai kivételével – bármilyen 

formában részt vett; 

e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója; 

 

4. Titoktartási kötelezettség 
 
Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében résztvevőket a támogatást igénylő 

támogatási döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki a benyújtott támogatási kérelemnek a projekt-kiválasztási eljárásban 

történő előrehaladásáról történő tájékoztatásra, valamint az ellenőrzésre jogosult szervezetekkel való 

kommunikációra. 

 
 

MELLÉKLETEK 

 
1. sz. melléklet: a helyi támogatási kérelmek beérkezésének nyilvántartása;  
2. sz. melléklet: nyilvántartás a HBB ülés megtartásához kapcsolódóan;  
3. sz. melléklet: összeférhetetlenségi/Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat;  
4. sz. melléklet: jelenléti ív a HBB ülésről;  
5. sz. melléklet: jegyzőkönyv a HBB ülésről.  
  



 

 12 

1.sz melléklet Nyilvántartás a projektjavaslatok beérkezéséről és hiánypótlásáról 

 

 

 

Nyilvántartás  

a projektjavaslatok beérkezéséről és  hiánypótlásáról 

 

LEADER HACS neve: 

Intézkedés neve, kódja:  

 
Ss

z 

Beérkez

és 

dátuma 

 

Ügyfél neve Hiánypótlás 

szükségessége 

I/N** 

Hiánypótló 

értesítés 

megküldésének 

időpontja 

(év/hónap/nap) 

Hiánypótlás 

beérkezésének 

időpontja 

 

(év/hónap/nap) 

Hiány-

pótlás 

megfele-

lősége 

I/N 

Tisztázó 

kérdés 

szükséges-

sége 

I/N** 

Tisztázó 

kérdés 

értesítés 

megküldéséne

k időpontja 

(év/hónap/nap) 

Tisztázó kérdés  

(év/hónap/nap) 

Tisztázó 

kérdés 

megfele-

lősége 

I/N 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni, szükség szerint sorokkal bővíthető 

* A beérkezés iktatószáma: a LEADER HACS munkaszervezet iktatási rendszerébe történő iktatáskor kapott szám a soros iktatókönyv alapján 

** I= Igen, ha hiánypótlás szükséges; N=Nem, ha hiánypótlás nem szükséges és az előkészítés megkezdhető 

*** Az ügyfél által  választott, a projekt adatlapon megjelölt értesítési forma
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2.sz melléklet Nyilvántartás a HBB ülés megtartásához kapcsolódóan 

Nyilvántartás  

a HBB ülés megtartásához kapcsolódóan 

 

        

LEADER HACS neve: 

Intézkedés neve, kódja:  

 

S
s
z 

Ügyfél 
neve 

Projekt címe 
Projekt rövid 
összefoglalója 

Megvaló
sítás 

helye(i) 

A KR 
dokument

um 
beérkezés

ének 
időpontja 

Nem 
hiánypótolható 
dokumentumok 

hiánya, nem 
megfelelősége 
(igen/nem) 

Jogosultsági 
kritériumoknak 

való nem 
megfelelés 

hiánypótlást 
követően 

(igen/nem) 

Javasolt 
pontszám 

Elérte-e a 
minimum 

pontszámo
t? 

Igényelt 
támogatá
si összeg 

(Ft) 

      

           

           

           

           

           

           

           

           

A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni, szükség szerint sorokkal bővíthető 

* A beérkezés iktatószáma: a LEADER HACS munkaszervezet iktatási rendszerébe történő iktatáskor kapott szám a soros iktatókönyv alapján 

** I= Igen, ha hiánypótlás szükséges; N=Nem, ha hiánypótlás nem szükséges és az előkészítés megkezdhető 

*** Az ügyfél által  választott, a projekt adatlapon megjelölt értesítési forma
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3.sz melléklet Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat  

      

Pártatlansági adatvédelmi nyilatkozat* 

(A HBB és a HBB titkárságának tagjai részére) 

 

Alulírott, a jelen nyilatkozattal tanúsítom, hogy elfogadom az alább részletezésre kerülő feltételeket. A 

jelen nyilatkozat megtételével megerősítem, hogy megismerkedtem a jelen időpontig rendelkezésre 

álló információkkal a Vidékfejlesztési Program 6. prioritás, 19. intézkedése LEADER Helyi 

felhívásokra benyújtott Támogatási kérelmekről szóló döntés vonatkozásában. E nyilatkozattal 

vállalom továbbá, hogy a felelősségi körömbe tartozó feladatokat tisztességesen és megfelelő módon 

elvégzem.  

Kijelentem, hogy – a Széchenyi 2020 - Vidékfejlesztési Program 6. prioritás 19. intézkedésének 

végrehajtásával kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségek kapcsán - semmilyen értelemben nem 

áll személyes érdekemben bármely fél olyan támogatása, amely számára anyagi nyereséget hozhat a 

Vidékfejlesztési Program 6. prioritás 19. intézkedése - LEADER Helyi felhívásokba tartozó 

pályázatok végrehajtása.”, Legjobb tudomásom és hitem szerint nem létezik olyan tény vagy 

körülmény, sem múltbeli, sem jelenlegi, sem olyan, amely a belátható jövőben merülhetne fel, mely 

megkérdőjelezhetné függetlenségemet bármely fél szemében; és ha a menedzselési folyamat során az 

válik láthatóvá, hogy létezik vagy létrejött ilyen viszony, azonnal befejezem részvételemet a HBB 

tevékenységében. 

  

Vállalom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 7. §-ában meghatározott adatbiztonság követelményének megfelelően bizalmasan 

kezelek és megőrzök minden olyan információt vagy dokumentumot („bizalmas információk”), melyet 

az értékelés folytán vagy folyamán hoznak tudomásomra vagy amelyet ennek során fedezek fel vagy 

magam készítek el, s vállalom, hogy ezek az információk és dokumentumok csak a megvalósítás 

céljaira használhatók fel és nem tehetők hozzáférhetővé arra jogosulatlan harmadik fél számára.  

Ugyancsak vállalom, hogy nem tartok meg másolatokat semmiféle birtokomba került írásbeli 

információról vagy mintáról.  

 

 

Név  

Beosztás  

Intézmény  

Aláírás  

Dátum  

 

Kelt: …………2018…………………. 

       

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul. 
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4. sz. melléklet: Jelenléti ív minta 

 

Rendezvény neve: ….. HBB ülés 

Helyszín: 

Időpont: 2018.hh.nn 
 

Név (Nyomtatottan) Képviselt szervezet 
Email elérhetőség, 

mobiltelefonszám 
Aláírás 
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5. sz. melléklet: A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve  

 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve 

 

I. Alapadatok 

HACS MEGNEVEZÉSE  

HBB ülés időpontja  

HBB ülés helyszíne  

Jelenlévők (jelenléti 

ív alapján) 

állandó HBB tagok, 

szavazati joggal (fő) 

 

meghívott HBB tagok, 

tanácskozási joggal (fő) 

 

Távol van (állandó, szavazati joggal 

rendelkező tag/ok) 

 

Póttagként részt vesz  

Érintett helyi felhívás címe  

Érintett helyi felhívás kódszáma  

Támogatási keretösszeg  

Meghirdetés időpontja  

Benyújtás határideje  

 

 

 II. Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, összeférhetetlenség  

Az elnök köszönti a megjelenteket és megvizsgálja a határozatképességet. Megállapítja, hogy 

a HBB összesen 17 fő szavazati joggal rendelkező tagja közül <…> fő jelen van. A jelen lévő 

szavazati joggal rendelkező tagok száma alapján a szektorok aránya megfelel a HBB 

ügyrendjében foglaltaknak. Fentiek alapján megállapította a Bizottság határozatképességét és 

az ülést megnyitotta. Felkérte egyúttal a munkaszervezet jelenlévő képviselőjét a jegyzőkönyv 

elkészítésére, illetve <név> állandó tagot a hitelesítésére.  

Az elnök megállapította, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan 

összeférhetetlenség nem merült fel/az alábbi helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan 

merült fel összeférhetetlenség. 

 

Helyi támogatási kérelem 

sorszáma 

Helyi támogatási kérelem 

címe 

Érintett HBB tag 
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Az érintett HBB tag a releváns támogatási kérelem megvitatásában és az azzal kapcsolatos 

döntéshozatalban nem vesz részt.  

 

III. A napirend elfogadása  

Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 

 

1. A napirend elfogadása  

2. A <helyi felhívás kódszáma és megnevezése> c. felhívás és a beérkezett támogatási 

kérelmek összefoglaló ismertetése  

3. Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása  

4. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról  

5. …  

6. …  

7. Egyebek  

8. Az ülés lezárása  

 

Napirend megtárgyalása 

 

Szavazás:  

 

A HBB határozata a napirendről: 

 

IV. A <helyi felhívás kódszáma és megnevezése> c. felhívás és a beérkezett támogatási 

kérelmek összefoglaló ismertetése  

A munkaszervezet képviselője röviden ismerteti a felhívást, valamint áttekintést nyújt a 

beérkezett támogatási kérelmekről az alábbiak alapján. 

 

 Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által 

igényelt támogatás 

összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 

kérelmek ( az elutasításra és a támogatásra 

javasolt kérelmek összesen) 

  

Elutasításra javasolt 

helyi támogatási 

kérelmek az 

elutasítás indoka 

alapján 

Nem hiánypótolható 

dokumentumok hiánya, 

nem megfelelősége 

  

Jogosultsági 

kritériumoknak való nem 

megfelelés hiánypótlást 

követően 

  

Tartalmi értékelés során   
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nem érte el a helyi 

felhívásban 

meghatározott minimális 

pontszámot (ha releváns) 

Elutasításra javasolt 

projekt összesen: 

  

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek   

 

Vita, kérdések: 

 

V. A HBB ülésre felterjesztett helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének 

megvitatása  

A munkaszervezet képviselője egyenként bemutatja a helyi támogatási kérelmeket és azok 

értékelését.  

 

V.1 Az HACS munkaszervezete által a jogosultság ellenőrzése alapján elutasításra 

javasolt helyi támogatási kérelmek bemutatása egyenként, a helyi projekt értékelési 

lapja alapján  

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója  

2. A helyi támogatási kérelem címe  

3. A támogatást igénylő neve  

4. Az igényelt támogatás összege  

5. A projekt tartalmának rövid összegzése  

6. Az elutasítás indoka*  

 

*Benyújtási határidő után érkezett / A hiányzó vagy nem megfelelő nem hiánypótolható 

dokumentumok megnevezése / A hiánypótlást követően hiányzó, nem megfelelő 

hiánypótolható jogosultsági kritériumok megnevezése  

 

Vita, kérdések:  

Szavazás:  

A HBB határozata:  

 

V.2 A HACS munkaszervezte által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett helyi 

támogatási kérelmek egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján  

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója  

2. A helyi támogatási kérelem címe  

3. A támogatást igénylő neve  

4. Az igényelt támogatás összege  

5. A projekt tartalmának rövid összegzése  

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám  

 

Vita, kérdések:  

Szavazás:  

A HBB határozata:  
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VI. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról  

 

Elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmek 

Helyi támogatási kérelem 

sorszáma 

Helyi támogatási kérelem 

címe 

Elutasítás indoka* 

   

   

   

   

   

   

   

*pl: Benyújtási határidő után érkezett / Nem hiánypótolható dokumentumok hiánya, nem 

megfelelősége / Jogosultsági kritériumoknak való nem megfelelés hiánypótlást követően / 

Tartalmi értékelés során nem érte le a helyi felhívásban meghatározott minimális pontszámot 

(ha releváns) / Jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján támogatható forráshiány 

miatt elutasított 

 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek (pontszám szerint csökkenő 

sorrendben) 

Helyi 

támogatási 

kérelem 

sorszáma 

Helyi 

támogatási 

kérelem címe 

Tartalmi 

értékelésen 

elért pontszám 

A támogatás 

javasolt összeg 

A helyi támogatási 

kérelem 

támogatása esetén 

fennmaradó forrás 

(elvi keret) (Ft) 

     

     

     

     

     

 

VII. Egyebek  

 

 

VIII. Az ülés lezárása  

Az elnök megköszönte a bizottsági tagok munkáját és megállapította, hogy a döntési folyamat 

mindenben megfelelt a vonatkozó ügyrendnek. A HBB ülése során eljárási szabálytalanság 

nem merült fel, az ülést lezárta.  

 

IX. Mellékletek  

1. Jelenléti ív  

2. Értékelési lapok  
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 Név Aláírás 

A jegyzőkönyvet <éééé.hh.nn-án> 

készítette 

  

A jegyzőkönyvet <éééé.hh.nn-án> 

hitelesítette 

  

A jegyzőkönyvet <éééé.hh.nn-án> 

ellenjegyezte* 

  

*HACS elnök 

 


