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NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 
 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A jogutód nélkül megszűnt  
Nagygombosi Vadásztársaság  

fennmaradt nem pénzbeli vagyonának hasznosítására 
 

Pályázati kategória kódja: 
MSZV-KP-1-2021/1 

 
Meghirdetés dátuma: 2021. február 1. 

 
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 4/2021. (01.18.) számú határozata alapján, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)  
 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), 

 a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM 
rendelet (a továbbiakban: NEAr.), 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.), 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet  

 
alapján – kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül 
benyújtható – pályázatot hirdet a jogutód nélkül megszűnt Nagygombosi Vadásztársaság 
fennmaradt, nem pénzbeli vagyonának hasznosítása céljából. 
 

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglalt feltételek módosulhatnak. 

1. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek 

 

1.1. Pályázatot nyújthat be a Magyarországon nyilvántartásba vett  

a) alapítvány, valamint 
b) egyesület, ideértve a szövetséget1. 

 
 
 

                                                             
1 A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja 
egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; 
szövetség tagja természetes személy nem lehet. Amennyiben a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó 
szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik. 
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Az 1.1. pont szerinti szervezetek közül az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot: 
 

 élet- és vagyonbiztonság,  

 közbiztonság,  

 önkéntes tűzoltás,  

 mentés és katasztrófa-elhárítás,  

 közrend és közlekedésbiztonság védelme,  

 szabadidő,  

 hobbi és sport területén működő civil szervezetek. 

1.2. Nem nyújthat be pályázatot: 
a) a szakszervezet, 
b) a párt, 
c) a párt által alapított alapítvány, 
d) a párt részvételével létrehozott egyesület, 
e) a kölcsönös biztosító egyesület, 
f) a közalapítvány2, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) a civil társaság. 

 
1.3. Kizárólag azon pályázó jogosult pályázatot benyújtani, aki az alábbi táblázatban meghatározott 

valamennyi kritériumnak megfelel: 

  Feltétel megnevezése A támogatás akkor nyújtható amennyiben 

1. Rendezett munkaügyi kapcsolatok A pályázó megfelel az Ávr. 82. §-ában 
meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek. 

2. Végelszámolás, felszámolási eljárás, 
csődeljárás 

A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs 
folyamatban ellene jogerős végzéssel 
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás. 

3. Átláthatóság A pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

4. Összeférhetetlenség A pályázó és képviselője vonatkozásában 
nem áll fenn az Áht. 48/B. § (1) 
bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) és 
67. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró ok. 

5. Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásaiból történt kizárás 

A pályázó nem került kizárásra a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatásaiból a NEAr. 
9. § (1) bekezdése alapján. 

 
 

 

                                                             
2
 A https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke oldalon található az Országos Bírósági Hivatal közhiteles 

nyilvántartása. Ha a pályázat benyújtásakor a szervezet típusa közalapítvány, nem pályázhat. 

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
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FIGYELEM! A fenti feltételekről a pályázónak elegendő elektronikusan a NIR-ben, a pályázati 
adatlapon nyilatkoznia.  

2. A pályázat tárgya 
 
A pályázat keretében a Nagygombosi Vadásztársaság 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Hatvan, 
külterület 0479/1 helyrajzi szám alatt található, kivett vadászház, udvar megnevezésű, 1 885 m2 
területű ingatlan hasznosítására lehet pályázatot benyújtani. 
 

3. A pályázat benyújtásának helye és módja 
 
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NIR-en keresztül. 
A NIR-t a www.bgazrt.hu honlapon (NIR belépési pontra kattintva), vagy a https://nir.bgazrt.hu/bga/ 
oldalon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem 
rendelkező pályázónak regisztrálnia kell a NIR-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail 
címmel. 
 
Jelen pályázati eljárás keretében a kapcsolattartás a NIR-en keresztül történik a pályázókkal. 
A NIR által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) – a rendszerüzenet(ek) továbbításával egy 
időben – a pályázó által a „Törzsadatok” űrlapon megadott elektronikus levélcímre is megküldésre 
kerül(nek). 

4. A pályázat benyújtásának határideje 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 

 
2021. március 3. 

 

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek nem érkeznek be határidőben, nem minősülnek benyújtott 

pályázatnak és azokat az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá. 
 
5. Benyújtandó dokumentumok 

A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 
 

  Dokumentum megnevezése Benyújtás módja 

1. 
Utolsó lezárt üzleti évről (2019. év) szóló 
számviteli beszámoló  

www.birosag.hu oldalon vagy a NIR-ben a 
„Mellékletek” űrlapon keresztül 

2. 

Utolsó lezárt üzleti évről (2019. év) szóló 
számviteli beszámoló letétbe helyezéséről 
szóló igazolás. 
( A letétbe helyezés igazolása csak abban az 
esetben szükséges, ha a www.birosag.hu 
oldalon nem érhető el az utolsó lezárt üzleti 
évről (2019. év) szóló számviteli beszámoló.) 

www.birosag.hu oldalon vagy a NIR-ben a 
„Mellékletek” űrlapon keresztül 

3. Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 
a NIR-ben, az „Adathasználati nyilatkozat” 
űrlapon keresztül 

4. Általános nyilatkozat a NIR-ben a „Mellékletek” űrlapon keresztül 

http://www.bgazrt.hu/
https://nir.bgazrt.hu/bga/
http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
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FIGYELEM! A papír alapon beküldött dokumentum nem fogadható el, kérjük, hogy a fenti táblázat 

„Benyújtás módja” oszlopa szerint járjanak el. 
 

6. A pályázat befogadása és elbírálása 

Az Alapkezelő a pályázat benyújtását követően megvizsgálja a lenti táblázatban meghatározott 
befogadási feltételeket, és azok teljesülése esetén befogadja a pályázatot. 

 

  Feltétel megnevezése A pályázat befogadásra kerül amennyiben: 

1. 
A pályázó jogosult a pályázatot 
benyújtani 

A pályázó a jelen pályázati kiírásban meghatározott 
lehetséges igénylői körbe tartozik. 

2. Határidő 
A pályázat a NIR-ben a jelen pályázati kiírásban 
meghatározott határidőn belül került benyújtásra. 

 
Ha a pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a 
pályázatot. A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő a NIR-en keresztül, elektronikus 
üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. 
 

FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű 
megfelelését, azaz a pályázat érvényességét. 

7. A pályázat formai vizsgálata 
 
Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat 
benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő 30 napon belül az Országos Bírósági Hivatal (a 
továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés 
sorrendjében formai szempontból megvizsgálja.  

FIGYELEM!  Formai hiba esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a benyújtott pályázat formai 

hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. 
 
Az Alapkezelő a befogadott pályázatok formai ellenőrzése keretében az alábbi táblázatban foglalt 
érvényességi kritériumokat vizsgálja, és a feltételek teljesülése esetén a pályázatot érvényesnek 
nyilvánítja. 
 

  Kritérium megnevezése Érvényesség feltétele 

1. 
Bírósági nyilvántartásba 
vétel időpontja 

A pályázót a bíróság legkésőbb 2020. december 31. napjáig 
jogerősen nyilvántartásba vette. 

2. Adatok egyezősége 

A pályázatot benyújtó személy jogosult a pályázó 
képviseletére, a NIR adatai, a pályázati adatlap és a hatályos 
bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó 
adatai megegyeznek, vagy NIR-ben elérhetőek a képviseleti 
változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok. 

3. 
Pályázati adatlap és annak 
mellékletei közötti összhang 

A kitöltött pályázati adatlap tartalma, valamint a 
mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között nincs 
ellentmondás. 

4. Számviteli beszámoló  
Van (a www.birosag.hu oldalon vagy NIR-ben) elérhető, teljes, a 
mérleget és eredmény-levezetést/eredmény-kimutatást 

http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
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  Kritérium megnevezése Érvényesség feltétele 
hiánytalanul magában foglaló, 

 a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, 

 aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus 
érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt, 

 az adatokat a beszámoló űrlapjainak megfelelően ezer 
forintban (e Ft-ban) tartalmazó, 

 az előző év (ha értelmezhető) és a tárgy év adataival kitöltött 
a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti 
évről (2019. év) szóló számviteli beszámolója. 

5. 

Letétbe helyezés igazolása (A 
letétbe helyezés igazolása 
csak abban az esetben 
szükséges, ha a 
www.birosag.hu oldalon 
nem érhető el az utolsó 
lezárt üzleti évről (2019. év) 
szóló számviteli beszámoló.) 

A www.birosag.hu oldalon vagy a NIR-ben elérhető a 
pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti 
évről (2019. év) szóló számviteli beszámoló letétbe 
helyezését igazoló dokumentum. 

6. 
Adatkezelési nyilatkozat – 
csatolásra került 

A kitöltött nyilatkozat elektronikusan csatolásra került a NIR-
ben az „Adathasználati nyilatkozat” űrlapon. 

7. 
Adatkezelési nyilatkozat – 
kitöltése megfelelő 

A nyilatkozat a támogatás igénylőjének a NIR-ben, a 
„Törzsadatok” űrlapon megadott képviselője/képviselői 
(képviseletére jogosult személy(ek)), és a kapcsolattartó 
vonatkozásában is teljes körűen kitöltésre került. 

8. Egyéb kizáró ok 
A pályázóval szemben nem áll fenn a pályázati kiírás 1.3. 
pontjában meghatározott egyéb kizáró ok. 

 
 

8. A pályázat tartalmi bírálata 
 

A pályázatok szakmai bírálatát a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (a továbbiakban: Kollégium) 
végzi. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd 
rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Amennyiben ez alapján a rangsor nem 
dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján állapítja meg (az előbb benyújtott 
pályázat a rangsorban előbbre kerül). 
 

A tartalmi elbírálás szempontjai: 

 

Értékelési szempont Pontszám 

A pályázó tevékenysége, eddigi eredményei 4 
A meghirdetett vagyonelemek hasznosítása 6 

 
  

http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
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9. A támogatási döntéshez kapcsolódó határidők 
 

Az Alapkezelő a pályázat benyújtását követő 30 napon belül dönt a pályázat érvényességéről. 

A Kollégium a pályázatok formai vizsgálatának eredményeit tartalmazó lista kézhezvételétől számított 

15 napon belül dönt. Az Alapkezelő a Kollégium döntését követően elektronikusan, a NIR-en keresztül 

tájékoztatja a pályázót a pályázat elbírásának eredményéről. 

 
10. A pályázat tárgyának tulajdonba adása 

 

FIGYELEM! A támogatási igény befogadása és Kollégium által történő támogatása nem jelenti 
egyúttal a pályázat tárgyának tulajdonba adását! 
 
A jelen pályázat keretében meghirdetett nem pénzbeli vagyont a bíróság - a Kollégium döntése 
alapján meghirdetett és elbírált, nyilvános pályázaton nyertes civil szervezet részére történő 
tulajdonba adásra vonatkozó javaslata figyelembevételével – adja a civil szervezet tulajdonába. 
 

11. Jogorvoslati lehetőség 
 

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 
12. További információk 

 
A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.bgazrt.hu és a 
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html honlapon, valamint az ott feltüntetett 
ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat. 
 

http://www.bgazrt.hu/
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html

