
Általános tájékoztató 

 

Az államháztartás alrendszerei terhére támogatás jogszabály vagy egyedi döntés alapján, 

pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható. Az egyedi döntésre irányuló, 

kérelemmel igényelt támogatási igény elbírálása tekintetében a támogató mérlegelési jogkörrel 

rendelkezik a támogatás feltételeit illetően és a támogatás odaítélésével kapcsolatban. 

 

A támogatásokra, ezen belül a kérelemmel igényelt támogatások elbírálására az államháztartási 

jogszabályok, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Ávr.) rendelkezései, továbbá a Támogató 

eljárásrendjében foglaltak az irányadóak. 

 

A támogatási igényt jelen elektronikus felületen lehetséges előzetesen beküldeni. A támogatási 

igényt (a továbbiakban: előzetes igény) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: 

Támogató) kizárólag a https://mtu.gov.hu/tamogatas felületen fogadja. Az előzetes igényre 

vonatkozóan az igény feldolgozását követően a Támogató értesítést küld az igénylőnek. Az 

értesítés határidejét az előzetes igény szakmai tartalmának összetettsége határozza meg.  

 

A támogatás iránti teljes kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a Támogató értesítése 

alapján, és az abban foglaltak szerint szükséges benyújtani. A Támogató a hiánytalanul 

benyújtott támogatási kérelmeket bírálja el.  

 

Ha a támogatási kérelem a befogadási szempontoknak nem, vagy csak részben felel meg, a 

Támogató jogosult hiánypótlási felhívást kibocsátani. A támogatási kérelem hiányosan 

benyújtottnak minősül, ha a támogatási kérelem formanyomtatvány kötelezően kitöltendő 

mezői valamelyikének kitöltése elmarad, vagy a kötelező melléklet(ek) benyújtására nem kerül 

sor. Amennyiben a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja, 

akkor a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

 

A támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kérelmezőnek nyilatkoznia szükséges arról is, hogy 

vele szemben kizáró ok nem áll fenn, megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelem alapján nyújtott támogatások 

esetén, a Támogató a Kérelmező által benyújtott nyilatkozatokban foglalt tartalommal 

kapcsolatban további ellenőrzést nem végezhet, a nyilatkozat valóságnak való megfelelőségéért 

és helytállóságáért a kérelmező felelős. 

 

Támogató mindent megtesz a támogatási kérelem mihamarabbi érdemi elbírálása érdekében, 

amelynek eredményéről a Kérelmező által megadott elektronikus elérhetőségen, írásban 

tájékoztatja a Kérelmezőt. A támogatási döntésről szóló tájékoztatása kiterjed a támogatás 

esetleges feltételhez kötésére, valamint a feltételek teljesítésének határidejére. Amennyiben a 

Támogató úgy dönt, hogy a támogatási kérelmet elutasítja, tájékoztatásában döntését 

indokolással látja el. 

 

A támogatási jogviszony támogatói okirat kiállításával vagy támogatási szerződés 

megkötésével jön létre. 

 

A támogatási kérelemre és az annak alapján biztosított költségvetési támogatásra egyebekben 

az Ávr. 68. és 69. §-ának, a 71-73. §-ának és a 75. § (3a) bekezdésének pályázatra vonatkozó 

rendelkezései irányadóak.  

 

A pozitív támogatási döntés meghozatalának egyik feltétele, hogy a támogatás ne minősüljön 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

https://mtu.gov.hu/tamogatas


regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti állami 

támogatásnak vagy amennyiben annak minősül, úgy a támogatás biztosítására az európai uniós 

támogatási szabályokkal összhangban kerüljön sor. 

 

A Kérelmező az előzetes igény jelen felületen történő megküldésével kijelenti és szavatolja, 

hogy az általa megadott adatok és benyújtott dokumentumok nem állnak szerzői jogi, vagy 

egyéb olyan jogi védelem alatt, amely a Támogató általi megismerést és az előzetes igénnyel 

összhangban történő kezelést korlátozza, továbbá nem minősülnek üzleti titoknak. Az ennek 

megszegéséből eredő károkat Kérelmező viseli. 

 

 


