
LEADER HACS és HVK: Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport  területe:  
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Velencei-tó LEADER akciócsoport  munkaszervezete: 

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület, 2481.Velence, Balatoni út 65, e-mail: 
info@velencei-to-hvk.hu

HVS: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport 
területére megfogalmazott és  FVM Irányító Hatóság által jóváhagyott stratégia

A HVS-ben szereplő fejlesztések megvalósítására rendelkezésre álló források 
az alábbi 3 csoportba sorolhatók:

-         Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelye
-         LEADER források (ÚMVP IV. tengely)
-         ÚMFT központi programjai (KDOP, KEOP,  GOP,stb.)

Támogatás-igénylés
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a területhez kapcsolódó jogcímek 
tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem elektronikus 
kitöltésének és benyújtásának lehetőségét.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezés 
után  a kitöltött kérelmet elektronikus úton be is nyújthatja. 
A benyújtáshoz javasolt az Ügyfélkapu regisztráció, amit bármelyik polgármesteri 
hivatal okmányirodájában megtehet, ehhez személyi igazolványra és lakcímkártyára, 
valamint egy e-mail címre lesz szüksége. 
A  helyi  pályázatok  benyújtásakor  a  pályázóknak  ún.  regisztrációs  számmal 
szükséges rendelkezniük.( kb. 2hét)

A regisztrációs számot az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  Kirendeltsége 
adja ki.

A számot a  G001 számú regisztrációs lap kitöltésével és postára adásával  a 
kirendeltség automatikusan postázza az igénylő részére. 

FONTOS: a  kitöltött  adatlap  mellékleteként  egy  aktuális  bankszámlakivonat 
vagy  bankszámlaszerződés  a  pályázó  által  hitelesített  másolati  példányát  is 
csatolni szükséges. 

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu
mailto:info@velencei-to-hvk.hu


Eljárásrend

 
A LEADER HACS és a HVK a végrehajtási feladatokban közreműködő szervezetek, 
amelyek az IH-val kötendő együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az 
alábbiak szerint működnek közre az ügyfél (végső kedvezményezett) által benyújtott 
kérelmek feldolgozásában:

Alapelvek:
 
• A támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(továbbiakban: MVH) kirendeltségeihez lehet benyújtani, az MVH által 
rendszeresített formanyomtatványon írott formában vagy az elektronikus 
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 
előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.• A támogatási kérelem nem 
hiánypótoltatható részét képezi a HACS döntéshozó grémiuma által elfogadott 
pontozási jegyzőkönyv.

Eljárási elv:

• A támogatási kérelem nem hiánypótoltatható részét képező pontozási jegyzőkönyv 
kiállítása érdekében az ügyfélnek a kérelem benyújtása előtti tizenötödik napig van 
lehetősége a HACS munkaszervezetéhez a pontozási jegyzőkönyv kiállítása 
érdekében igénylőlapját eljuttatni.

• A pontozási jegyzőkönyv kiállítása az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás, 
ügyfélkapun keresztül történik. Ennek érdekében az igénylő lap leadása mellett a 
kérelmező írásban meghatalmazza a HACS munkaszervezetét, hogy a kérelmének 
ügyében eljárjon, vagyis az elektronikus űrlapkitöltő rendszerbe, az ügyfélkapun 
keresztül kérelmét, a pontozási jegyzőkönyvvel együtt rögzítse, valamint büntetőjogi 
felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a pontozási jegyzőkönyv kiállítása után a 
kérelmén nem módosít. A 80/2008 (IV. 4.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével 
összhangban: „a meghatalmazást a kérelembenyújtást megelőzően legalább tizenöt 
nappal kell benyújtani a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH 
területi kirendeltségre.

• Összhangban a 80/2008 (IV. 4.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével: 
„Amennyiben az ügyfél a kérelmet nem ügyfélkapun keresztül nyújtja be, a kérelmet 
az MVH e-kerelem.mvh.gov.hu internetes honlapján közzétett, a www.mvh.gov.hu 
internetes portálon keresztül is elérhető elektronikus szolgáltatás használatával 
kinyomtatva, vagy a nyilatkozata alapján kapott megszemélyesített kérelemcsomag 
kitöltésével papír alapon, postai úton, a külön jogszabályban meghatározott 
határidőn belül aláírva kell benyújtani az MVH-hoz.” Ennek értelmében a HACS az 
általa felrögzített kérelmet kinyomtatja. Egy példányt magánál tart a további 
ügyintézés érdekében. A kérelem további példányát átadja a kérelmezőnek, aki a 
kérelem szükséges mellékleteivel eljutatja azt az MVH regionális kirendeltségéhez. A 
pontozási jegyzőkönyv MVH-hoz történő megküldésének határideje a kérelem 

http://www.mvh.gov.hu/


benyújtását követő 15. nap.

• A HACS-nak valamennyi kérelem adatát a benyújtási időszak végéig fel kell 
rögzíteni az elektronikus kitöltő rendszerben.

• A pontozási jegyzőkönyv feltöltésének végső határideje, a kérelem benyújtására 
nyitva álló időszak utolsó napját követő 15. nap.

• Az MVH az adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrzi az értékelési eljárást a 
1290/2005/EK rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően. Amennyiben 
szükséges hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

• A hiánypótlás teljesítése a kérelem benyújtásának megfelelő módon történik.

• Amennyiben a HACS az eljárásrendben rögzítettek szerint jár el és az MVH az 
ellenőrzés során nem állapít meg szabálytalanságot, úgy a végső pontszámnak a 
HACS által adott tekintendő. Szabálytalanság esetén az MVH  észrevételeit megküldi 
az IH-nak, aki azt továbbítja a HACS-nak. A HACS, amennyiben nem ért egyet az 
MVH által leírtakkal, észrevételeit eljuttatja az IH által működtetett FAB részére. A 
szabálytalanság esetén végső döntést az IH hozza meg. A végső rangsor felállítása 
a FAB hatásköre, az eddig meghirdetésre kerülő EMVA kérelmek eljárásrendjének 
megfelelően.

• Az átadott rangsor alapján az MVH meghozza a végső támogatási vagy elutasító 
határozatát

Fontos linkek: www.umvp.eu , www.fvm.h , www.hvi.hu , www.mvh.hu 

„Velencei-tó a természetes egészség”, modell értékű turizmus fejlesztés a 
rekreációs és egészség turizmus megteremtésével, hozzáférhetőségével  „

A HVS alapvető célja

A  Velencei-tó  Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégia  programjának  alapvető  célja  a 

„1117/2005.  (XII.  14.)  Korm.  H.  a  Velencei-tó-Vértes  Kiemelt  Üdülőkörzet 
Területfejlesztési Programjáról „ határozat  és a kilenc település szükségleteinek 

feltérképezése mentén formálódott. A településeken a fejlesztések elmaradása és a 

szezon hosszabbítás hiánya miatt , az idegenforgalom 2007-ben egyharmadára esett 

vissza  a  kilencvenes  évek  forgalmához  képest.  A  stratégiában  megfogalmazott 

minőségi  és  innovatív  turisztikai  szolgáltatások  fejlesztése  hozzájárul  a  térség 

gazdasági  szerkezetének  átalakításához,  fejlesztéséhez,  erősíti  a   turizmus 

multiplikáló hatását. A turizmusból származó jövedelem erősíti a helyi gazdaságot, 

http://www.mvh.hu/
http://www.hvi.hu/
http://www.fvm.h/
http://www.umvp.eu/


hozzájárul  az  életminőség  javításához,  a  lakosság  környezet  és  egészség-

tudatosságának növelése magával vonja az egyedi  természeti  környezet és így a 

vidéki táj rekreációs célú felértékelődését. A modell egészségturizmussal javul az itt 

élők életminősége, és a szolgáltatásokat igénybe vevő  látogatóké is.  A stratégia 

szinergiában  más  forrásokkal,  és  a  innovatív  közösségi  együttműködéssel 

hozzájárul a kitűzött jövőkép:  „ A Velencei-tó természetes egészség „a testi –lelki  

harmónia  megteremtése”,  a  rekreáció  és  egészségturizmus  turisztikai  modell  

megvalósításához.”

Fő fejlesztési prioritások intézkedések viszonya
(részlet a Velencei-tó 2008 HVS-ből)

 A stratégiai tervezés a akcióterület legnagyobb problémájának miszerint a Tó 
idegenforgalma   az elmúlt 15 évben egyharmadára csökkent a kilencvenes évek 
forgalmához képest és a stratégia erre keresi a megoldásokat. 
A Velencei-tó  kormányhatározat értelmében kiemelt üdülőterület, de ennek előnyeit 
nem élvezi, hiszen a pályázati támogatások  bírálatában ez nem pontozható, vagy a 
támogatási intenzitásokban ez nem érvényesül. 
Érdekes  anomáliát  vet  fel,  hogy  a  velencei-tó  ismert  is  meg  nem  is,  az  utóbbi 
években a „retro”-tó kifejezéssel jellemzik, ahol bizonyos szempontból megállt az idő. 
Tény  azonban,  hogy  a  szálláshelyek  minősége  nem  megfelelő,  hiányoznak  a 
magasabb  kategóriájú  szolgáltatásokat  is  nyújtó  szállodák,  és  a  falusi  turizmus, 
ifjúsági turizmus kínálata is szegényes. 
A  szezonhosszabbítás  hiánya,  a  megfelelő  szabadidős  tevékenységek,  a 
szolgáltatások  elégtelensége,  az  aktív  és  öko  turizmus  kialakulatlansága,  a  táji, 
természeti  egyedi  értékek  nem megfelelő  ismertsége  mind  hozzájárul  a  jelenlegi 
állapothoz. 
A stratégia célja a turizmus multiplikátor hatásainak kiterjesztése a gazdasági, civil, a 
környezet, és az itt élők életminőségére. 
A  területen  mindeddig  nem  működött  LEADER Akciócsoport,  a  stratégia  alkotás 
legnagyobb  eredménye,  hogy  az  elmúlt  hónapokban  a  civil  szerveztek 
-vállalkozások- önkormányzatok  együttműködése, együttgondolkodása.
A közös stratégia alkotás folyamán 260 projekt adatlap gyűlt össze, közel 3 milliárd 
forint  fejlesztési  igénnyel,  természetesen  a   7  prioritás  és  17  intézkedésben 
megfogalmazott célok az UMVP forrásaiból csak részben megvalósíthatóak. 

A  prioritások  vezérfonala  a  „  Modellértékű  turizmus  fejlesztés  innovatív 
turisztikai  szolgáltatásokkal:  a  rekreációs  és  egészség  turizmus 
megteremtésével.”

A  stratégia  megvalósításában elsősorban azok  a  fejlesztési  elképzelések  kapnak 
lehetőséget,  amelyek  a  legrövidebb  időszak  alatt  biztosíthatják  a  települések 
identitásának  növelését,  idegenforgalmi  bekapcsolódását  a  turizmusba,  a 
szolgáltatások  bővülését.  Hatással  vannak  a  helyi  vállalkozások  megerősítésére, 
munkahelyteremtésre és megőrzésre. 
A  helyi  adottságok:  a  természeti  táj,  vonzerők,  történelmi-irodalmi   hagyományok 
egyediségét, kihasználva erősítik az együttműködéseket. Szervesen kapcsolódnak a 



meglévő örökségeinkhez, a települési meghatározó fejlesztésekhez, és a most induló 
nagyobb  beruházásokhoz  (Velencespa,  Nautilus  Hotel,  kerékpár  út,  Agárdi 
Gyógyfürdő,). 
A szezonhosszabbítás lehetőségét elősegítik,  a Tó arculatát meghatározzák, és a 
térség ismertségét növelik.
Az  összehangolt  közös  fellépés   beindíthatja   a  fellendülés  folyamatát,  közös 

fejlesztési elképzelések megvalósítása pedig meghatározhatja a Tó igazi arculatát az 

elkövetkező évekre.


