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Támogatható tevékenységek

• Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások (természetes személy, 
mikro kis és középvállakozás)mikro-kis- és középvállakozás)

• b) Egyéb szálláshely és a kapcsolódó szolgáltatások
• c) Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról szóló 

173/2003 Korm Rendelet szerinti (mikro- kis- és középvállakozás173/2003 Korm. Rendelet szerinti (mikro , kis és középvállakozás, 
önkormányzat, önkormányzati társulása) gyermek és ifjúsági turizmushoz 
kapcsolódó minőségi szálláshely

• d) Szálláshelyhez nem kötődő:) y
• da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, (természetes személy, 

őstermelő, egyéni vállalkozó, nonprofit szervezet)
• db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
• dc) vadászturizmushoz, (területen vadászatra jogosult szervezet)
• dd) erdei turizmushoz,
• de) horgászturizmushoz,
• df) vízi turizmushoz,
• dg) borturizmushoz
• kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhezp j



Támogatható tevékenységek

a) Építési beruházás

b) Szálláshelyek, szolgáltatásokhoz kapcsolódó
eszközök, berendezési tárgyak (nem számolható el, gy (
a 3. sz. mellékletben meghatározott eszközök
beszerzésének költsége)

c) Fa telepítés (horgászat, szálláshely)

d) Szálláshely minősítési eljárás díjad) Szálláshely minősítési eljárás díja

e) Szoftver licence

f) Egyéb kiadások



Figyelembe kell venni:

- Gépkatalógus és ÉNGY referencia árait

• www.mvh.gov.hu (MVH regisztrációs számmal)

- Nem támogatott tevékenységek körét (2.§. (2) bekezdés)g y g ( § ( ) )

• Pályázhat

• természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,
ö k á ti tá lá há i j i él é fitönkormányzati társulás, egyházi jogi személy és nonprofit
szervezet



Alanyi feltételek

• Természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési
önkormányzat települési kisebbségi önkormányzat önkormányzati társulásönkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás,
egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit
szervezet esetén

• Támogatás mértéke:• Támogatás mértéke:

60%

• Igényelhető támogatás: max. 10 millió Ft

• Közhasznú tevékenység keretében végzett fejlesztésnél 
• a támogatás mértéke 100%g



Igénybe vétel feltételei

o Az ügyfél abban az esetben jogosult támogatási kérelem 
b ú á á b ő d á ék é ébőlbenyújtására, amennyiben a mezőgazdasági tevékenységéből 
származó árbevétele az 50 %‐ot nem érte el a 2011. és 2012. évben.

o Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában ao Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában  a 
fejlesztéssel érintett településen rendelkezik:

o természetes személy esetén: lakóhellyel vagy tartózkodási y y gy
hellyel

o mikro‐, kis‐ vagy középvállalkozás, a települési önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat,önkormányzati társulás, nonprofit 
szervezet, egyházi jogi személy esetén: székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel



Igénybevétel feltételei

• 1. és 2. célterületre non-profit1. és 2. célterületre non profit 
szervezet nem pályázhat
3 élt ül t t é t él• 3. célterületre természetes személy 
nem pályázhat

• Agroturisztikai tevékenységre irányuló 
kérelemnél csak természetes személykérelemnél csak természetes személy, 
őstermelő, egyéni vállalkozó, non profit 
szervezet jogosult támogatást igénybeszervezet jogosult támogatást igénybe 
venni



Igénybevétel feltételei

• A fejlesztéssel érintett szálláshely helyrajziA fejlesztéssel érintett szálláshely helyrajzi 
számához tartozó telek alapterületének 
nagysága új falusi szálláshely egyébnagysága új falusi szálláshely, egyéb 
szálláshely kialakítása esetén legalább 500 

2 új k é ifjú á i ábm2, új gyermek‐ és ifjúsági tábor 
kialakítása esetén legalább 2000 m2

legyen.



Igénybevétel feltételei

Falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének 
f ltét l hfeltétele, hogy

• a) a fejlesztéssel kialakított szálláshely
• aa) megfeleljen a 4. mellékletben meghatározott feltételeknek,
• ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezzen,
• ac) a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönüljön,
• ad) összkomfortos legyen• ad) összkomfortos legyen,
• ae) területén ne működjön más típusú szálláshely kivéve a 

sátorozóhelyet, és
b) ü fél ) t i ti állá h l tk ó új• b) az ügyfél az a) pont szerinti szálláshelyre vonatkozóan – új 
szálláshely létesítése esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig – a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján jogerős 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen ésüzemeltetési engedéllyel rendelkezzen és

• c) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti falusi szálláshely esetén 
legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig rendelkezni kell a 
4 napraforgós nemzeti tanúsító védjeggyel4 napraforgós nemzeti tanúsító védjeggyel.

• Igénybe vétel feltételeiIgénybe vétel feltételei



4. sz. melléklet szerinti szálláshely feltételek
Az alaprajzi kialakítás minimális alapkövetelményei
A állá h l állh ki á ól á dé bákbólA szálláshely nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból.

A B C

Helyiségek Követelmények Ellenőrzés alapjául szolgáló 
dokumentum

1 dé b ) dé bák á l f l bb d l § ( )1 Vendégszoba a) Vendégszobák száma legfeljebb 8

b) Vendégszobák összes férőhely száma legalább 6 fő legfeljebb 16 fő

c) Kizárólag a vendégszoba rendeltetésű és elnevezésű helyiség vehető figyelembe 
a férőhelyszám megállapításához

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében meghatározott 
építési tervdokumentáció

2. Fürdőszoba a) A vendégszobák számával megegyező számú fürdőszoba

b) A vendégszobából nyílik 

c) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében meghatározott 
építési tervdokumentáció

3. WC a) A vendégszobák számával megegyező számú WC

b) A vendégszobából nyílik

c) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében meghatározott 
építési tervdokumentáció

4. Konyha a) Kizárólag a konyha rendeltetésű és elnevezésű helyiség fogadható el

b) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni

c) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie

d) A konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében meghatározott 
építési tervdokumentáció

e) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el

5. Étkező a) Kizárólag az étkező rendeltetésű és elnevezésű helyiség fogadható el

b) A konyhával közvetlen kapcsolattal kell rendelkeznie

) A dé bákk l é ül tb k ll lh l i

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében meghatározott 
építési tervdokumentációc) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni

d) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie

e) A konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is

p



Apartmanos kialakítás feltételei
A állá h l állh t ki á ól t ból• A szálláshely nem állhat kizárólag egy apartmanból.

• Egy apartman nem állhat kizárólag egyágyas 
vendégszobákbólvendégszobákból.

• Egy apartman két vendégszobának számít.
Egy apartman a következő lent részletezetteknek• Egy apartman a következő lent részletezetteknek 
megfelelő helyiségekből állhat: 2 db vendégszoba, 
legalább 1 db fürdőszoba, legalább 1 db WC, legalább 1legalább 1 db fürdőszoba, legalább 1 db WC, legalább 1 
db konyha, legalább 1 db étkező

• Apartmanos kialakítás esetén is a vendégszobák száma p g
legfeljebb 8, a vendégszobák összes férőhely száma 
legfeljebb 16 fő.

• A szálláshely kialakítható vendégszobák és 
apartman(ok) kombinációjával is, ez esetben is a 
endégs obák s áma legfeljebb 8 a endégs obákvendégszobák száma legfeljebb 8, a vendégszobák 

összes férőhely száma legfeljebb 16 fő.



A szálláshelyen belül egy apartman 
kialakításának feltételei

A B C
Helyiségek Követelmények Ellenőrzés alapjául 

szolgáló dokumentum
1 dé b ) dé bák á d l § ( )1 Vendégszoba a) Vendégszobák száma 2

b) Kizárólag a vendégszoba rendeltetésű és elnevezésű helyiség 
vehető figyelembe a férőhelyszám megállapításához

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció

2 Fürdőszoba a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban lévő 
vendégszobák számával megegyező számú fürdőszoba

b) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció

3 WC a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban lévő 
vendégszobák számával megegyező számú WC

b) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentációtervdokumentáció

4 Konyha a) Egy apartmanban egy konyha helyiség kialakítása szükséges

b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkező kialakítható egy 
helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
t d k tá ióc) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el tervdokumentáció

5. Étkező a) Egy apartmanban egy étkező helyiség kialakítása szükséges

b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkező kialakítható egy 
helyiségben is

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építésihelyiségben is

c) Vendégszobán belüli étkező kialakítása nem fogadható el

meghatározott építési 
tervdokumentáció



Vendégszobák minimális hasznos alapterülete

A B

1 Egyágyas vendégszoba 8 m21 Egyágyas vendégszoba 8 m2
2 Kétágyas vendégszoba 12 m2
3 Háromágyas vendégszoba 16 m23 Háromágyas vendégszoba 16 m2
4 Négyágyas vendégszoba 20 m2
5 Legmagasabb ágyszám szobánként 4



Igénybe vétel feltételei

A 3. célterület esetében a 173/2003. (X. 28.) Korm. 
rendeletnek megfelelően legalább harminc 
férőhelyes

• a) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági 
tábtábor, vagy

• b) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági 
táborban telepített sátortábortáborban telepített sátortábor,

fejlesztése kialakítása támogathatófejlesztése, kialakítása támogatható.



Kötelességek az üzemeltetési 
kötelezettség alattg

8. § (1) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt
évig tart.

(2) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt
a) a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek az étkeztetés, a szabadidős
sport vagy rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetőség vagy a természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése,
bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújtani, amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható;
b) ) i i l ál á k ól il á á i l l l lább új l ál á é é déb) az a) pont szerinti szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás megnevezését, a vendég
szolgáltatáson való részvételének időpontját és időtartamát, valamint a szolgáltatást igénybevevő vendég nevét és aláírását;
c) a 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységek valamelyikét végezni;
d) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas Turisztikai) § ( ) ) p ) p j g y j g gy
Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni;
e) a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetében vadászati jogosultsággal rendelkezni;
f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben vagy olyan szervezetben, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységekhez és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez (területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez,
turisztikai termék vagy nemzetközi vagy nemzeti védjegy vagy minősítési rendszerhez);turisztikai termék, vagy nemzetközi, vagy nemzeti védjegy vagy minősítési rendszerhez);
g) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a 239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet alapján
kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkezni;
h) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén legalább a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége szerinti négy napraforgós minősítésű szállásszolgáltatást végezni
i) 2 § (1) b k dé ) tjáb h tá tt élt ül t i á ló f jl té téb 173/2003 (X 28 ) K d l t l jái) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetében a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján
minősítéssel és a jegyző által kiadott hatósági igazolvánnyal rendelkezni.

(3) Az ügyfélnek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vállalásokról a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában kell
nyilatkoznia. Amennyiben az ügyfél a kötelező szolgáltatások vállalásáról nem nyilatkozik, a támogatási kérelem elutasításra kerül.



ÁRAJÁNLAT, 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEGYÜTTMŰKÖDÉS

Árajánlat:

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét és adószámát (adóazonosítót),
b) a kiadási tétel műszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységétc) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét, ha az forinttól eltérő
f) az ajánlattevő aláírásátf) az ajánlattevő aláírását.
g) az árajánlat kiállításának dátumát

Együttműködési megállapodás:Együttműködési megállapodás:

a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,) gy p p j ,
c) az együttműködés tárgyát (tételesen kifejtve),
d) az együttműködés időtartamát (min. fenntartási időszak végéig),
e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit,
f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.



Csatolandó dokumentumok I.

11. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a
további dokumentumok tekintetében eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban
) t l ülé i ö k á t ti é i ö k á t ö k á ti tá lá ü fél té é i t tt ö k á ta) települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat

képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló
jogszabály és annak a célterületet meghatározó rendelkezésének megjelölését, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi
számát tartalmazó határozata kivonatát;
b) – ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselőtestület hivatala jár el – a képviselőtestület felhatalmazást adób) ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselőtestület hivatala jár el a képviselőtestület felhatalmazást adó
határozatának kivonatát;
c) nonprofit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a támogatási kérelem benyújtási időpontjánál 30 napnál
nem régebbi bírósági kivonatot;
d) egyházi jogi személy ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okiratot, az egyház, belső egyházi jogi személy
nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi
igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének
az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai
szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;
) Vh 27 § (1) b k dé h) tjáb f l lt k k f l lő é ü i t t h ké l tt tá tá ö 5 000e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelő pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000

000 forintot nem haladja meg;
f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot
meghaladja, a természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás ügyfélnek pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési
szempontokat tartalmazó üzleti tervet a települési önkormányzat települési nemzetiségi önkormányzat önkormányzati társulásszempontokat tartalmazó üzleti tervet, a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás,
egyház vagy nonprofit szervezet ügyfélnek pénzügyi és működtetési és fenntarthatósági tervet;
g) vadászatra jogosult ügyfél esetén a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott, az ügyfélnek az
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat másolatát;
h) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;



Csatolandó dokumentumok II.

i) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát;
j) közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolást;
k) az arról szóló megállapodást, amely alapján az ügyfél a 8. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szolgáltatások
közül valamelyiket más szolgáltatóval történő megállapodás keretében végzi;
l) a kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében
meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat;
m) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
n) amennyiben a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem

f l l jd b l i d l l i i k kiaz ügyfél tulajdonában van, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az
üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
o) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírást;
) k ő á já l h f i á áll í h óp) kettő árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg;

q) árajánlatos tételbejelentő lapot;
r) a Vhr. 27.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat;
s) az üzleti/működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat.
(2) A (1) b k dé l) j i i ki dá k bb b i lkülö í k ll f l ü i ib(2) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti kiadásokat abban az esetben is elkülönítetten kell feltüntetni, amennyiben a
támogatási kérelemben megjelölt fejlesztés egy épületben valósul meg, de azok külön-külön célterületre irányulnak.



Csatolandó dokumentumok III.

(3) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően mellékelni kell
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az 
építésügyi eljárás megindításáról és
ab) az ügyfél nevére szóló, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési 
tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, 
h l k k k l j k k d i ki lhomlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást;
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság közokirati formában kiállított igazolását arról, hogy az
építési tevékenység nem építési engedélyköteles és
bb) fél é óló ői é j ékb lő ő ll j é é l llá é í é ibb) az ügyfél nevére szóló, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési
tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervdokumentációt a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével kell ellátni.
(4) H ü fél (1) é (3) b k dé b h á bá l d k ké l b új á á i(4) Ha az ügyfél az (1) és (3) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva
álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak
a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.
12. § (1) Egy ügyfél támogatási időszakonként kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több
á á i él ül i i á lh é külö bö ő h l j i á ú i l ló ló f jl é i l htámogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

(3) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (2) bekezdés szerinti rendeletekhez kapcsolódóan
benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van
folyamatban.



Támogatási kérelem benyújtása

FONTOS!FONTOS!

A rendelet 9-11. §- aiban szereplő dokumentumok pótlására, § p p ,
a formai elemek hiányának javítására 

nincs lehetőség!nincs lehetőség!

Következmény:

Elutasítás
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