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IX. A TVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSA

A TVI által jóváhagyott, hatályos támogatási programok alapján kiírni 
tervezett pályázati felhívás tervezetét a támogatást nyújtó szerv a pályá-
zati felhívás kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a TVI-nek.

Bár az operatív programok esetében nem jellemző, de például önkor-
mányzatok esetében többször előfordult, hogy a támogatást nyújtó egy 
pályázati felhívást hatályos jogszabályi alap nélkül kívánt kiírni. Ebben 
az esetben maga a pályázati felhívás minősül a támogatási programnak, 
és ekkor a TVI felé a IV. fejezet szerint kell eljárni. 

Ha a TVI megállapítja, hogy a pályázati felhívás tervezete nem felel 
meg az alapjául szolgáló jogszabály (támogatási program) feltételeinek, 
a pályázati felhívás tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon 
belül felhívja a támogatást nyújtó szervet annak módosítására.

Gyakran előfordul, hogy a pályázati felhívások alapjául szolgáló 
jogszabályi rendelkezések még nem hatályosak a TVI-hez tett beje-
lentés időpontjában, így a bejelentett pályázati felhívást a TVI nem 
tudja elbírálni. Komoly probléma, hogy a felhívások értékelésére a 
Rendelet által biztosított 30, illetve 20 nap helyett a TVI-hez csu-
pán néhány napos határidővel érkeznek a bejelentések, néha több 
tucat is egyszerre. 
További gondot okoz, hogy a bejelentések a társadalmi egyeztetés-
sel egy időben, vagy az előtt  érkeznek, így a társadalmi egyezte-
tés eredményeként tett módosítások következtében a TVI-hez vagy 
nem érkezik újabb bejelentés, vagy ha érkezik, az eredeti bejelen-
téshez képest jelentősen eltérő felhívást kell ismét – néhány napos 
határidővel – véleményezni. 

A TVI az elektronikus úton tett bejelentéseket általában a változá-
sok jelölésével korrektúrázza, és az ügyintézőnek küldi vissza javításra. 
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Ezeknek a módosítási javaslatoknak az átvétele nem mérlegelés kérdé-
se, így a pályázati felhívás elkészítéséért felelős személynek csupán a 
TVI javaslatait a javítások elfogadásával kell módosítania. Ennek elle-
nére gyakran előfordul, hogy a javaslatoknak csupán egy része kerül 
átvezetésre. 

Gyakori probléma, hogy a rövid (1-2 napos) határidőben vélemé-
nyezett pályázati felhívásokat a támogatást nyújtó nem módosítja, 
vagy pedig a módosított tervezetek nem kerülnek vissza a TVI-hez, 
így azok jóváhagyása nem történhet meg.

Előfordult, hogy a támogatást nyújtó a támogatási program módosítása 
alatt írt ki pályázati felhívást, ami nem hatályos támogatási kategóriát 
tartalmazott, és a TVI jóváhagyó állásfoglalását kérte. Ilyen esetben 
a jogszabályi alapot nélkülöző pályázati felhívás tekintetében TVI jó-
váhagyó állásfoglalás kiállítására nem kerülhet sor, illetve a pályázati 
felhívást sem lehet kiírni. 

Elméletileg jó elképzelés pl. a Regionális Operatív Program pályázati 
felhívások tekintetében követett gyakorlata, mely szerint a pályázati 
felhívások elválaszthatatlan mellékletét képezi az „Általános felté-
telek” című dokumentum. E dokumentum egyfajta „segédanyag” 
a pályázóknak, mivel az a pályázat megírásához szükséges részle-
tes háttérszabályokat tartalmazza pl. a számvitellel, a Strukturális 
alapokkal, az állami támogatásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor e 
dokumentum az összes pályázati felhívásra vonatkozóan tartalmaz 
szabályokat, legyen szó pl. beruházási támogatásról, csekély össze-
gű támogatásról vagy környezetvédelmi támogatásról. 
A nem minden részletszabályt tartalmazó pályázati felhívásban 
azonban nincsenek utalások arra, hogy a pályázati felhívásban sze-
replő szabállyal kapcsolatos további információkat a pályázó az 
„Általános feltételek” mely pontjában találja meg. A pontos hivat-
kozás megkönnyítené a pályázók dolgát. További probléma, hogy a 
részletes állami támogatási szabályok is csak az „Általános felté-
telek”-ben jelennek, ami hivatalosan nem képezi részét a pályázati 
felhívásnak. Ez nagyban csökkentheti a transzparenciát, valamint a 
pályázók nehezebben találják meg, és így nehezebben értik meg az 
alkalmazandó állami támogatási szabályokat. 


