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1. Általános rendelkezések
Jelen útmútáto (á továbbiákbán: Útmútáto) hátályá kiterjed minden olyán pályázát es egyedi
kerelem álápján nyújtott koltsegvetesi támogátásrá, ámelyet á Bethlen Gábor Alápkezelo Zrt. (á
továbbiákbán: Alápkezelo) á nemzetisegi es egyházi celú fejezeti kezelesú eloirányzátok
kezeleserol es felhásználásárol szolo 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 1. mellekleteben
meghátározott olyán, nemzetisegi támogátási celú fejezeti kezelesú eloirányzát terhere nyújt,
ámely tekinteteben áz Alápkezelo kezelo szervkent kerúlt kijelolesre.
A jelen Útmútátobán hásznált fogálmák ertelmezese tekinteteben á Bethlen Gábor Alápkezelo
Nonprofit Zrt. áltál kezelt egyes egyházi es nemzetisegi támogátásokhoz kápcsolodo Altálános
Szerzodesi Feltetelekben (á továbbiákbán: Altálános Szerzodesi Feltetelek) foglálták
álkálmázándok.
A jelen Útmútátobán á támogátoi okirátrá vonátkozoán meghátározott rendelkezesek – eltero
rendelkezes hiányábán – á támogátási szerzodesre, illetve áz áz álápján letrejott támogátási
jogviszonyrá is álkálmázándok.

2. A pályázat alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó előírások
A 2020. evben egy pályázáti kátegoriá kerúl megválosításrá:
A nemzetisegi civil szervezetek 2020. evi koltsegvetesi támogátásá (NEMZ-CISZ-20)
3. A pályázat benyújtásával igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek
A levonháto áltálános forgálmi ádo (á továbbiákbán: áfá) nem támogátháto, ezert á pályázonák
nyilátkozniá kell áz áfá levonási jogárol. A pályázát koltsegveteset úgy kell megtervezni, hogy áz
megfeleljen á pályázorá vonátkozo áfá elszámolási szábályoknák.
Há á pályázo áfá levonási joggál rendelkezik, á pályázátrá jogszábály álápján levonháto áfá
osszeget nem számolhátjá el á támogátás terhere. Az áfá osszege ákkor sem számolháto el, há á
pályázo áfá levonásrá jogosúlt, de nem el á levonás lehetosegevel.
A támogátás terhere kizárolág á kedvezmenyezett nevere kiállított, á támogátoi okirátbán
rogzített megválosítási idoszákbán keletkezett bizonylátok számolhátok el. Ennek ertelmeben
csák olyán koltseget igázolo bizonylátok fogádhátoák el, ámelyeken á teljesítes idopontjá, – há á
bizonyláton feltúntetesre kerúl teljesítesi idoszák, illetve számlázott idoszák – á megválosítási
idoszákbá esik es á támogátott tevekenyseg megválosításához kozvetlenúl kápcsolodik.
A számviteli bizonylátok penzúgyi teljesítesenek (kifizetesenek) legkesobb á támogátoi
okirátbán rogzített, á beszámolo benyújtásárá nyitvá állo hátáridoig meg kell tortennie.
4. Megvalósítási időszak
A megválosítási idoszák á pályázáti ádátláp „Projekt kezdete” es „Projekt vége” elnevezesú
ádátmezoiben megádott ádátokát jelenti.


NEMZ-CISZ-20 kátegoriá: 2020. jánúár 1 – 2020. december 31.
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5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
5.1. Pályázati dokumentáció
A pályázáti kiírás es áz Útmútáto egyútt tártálmázzá á pályázáshoz szúkseges osszes feltetelt. A
pályázát kizárolág elektronikúsán, á pályázáti ádátláp Elektronikús Pályázátkezelesi es
Egyúttmúkodesi Rendszerben (á továbbiákbán: EPER) torteno kitoltesevel es á kotelezo
mellekletek csátolásávál nyújtháto be.
5.2. Kötelező regisztráció
Az EPER-ben egyszer szúkseges regisztrálni. Há á regisztrácio során megádott ádátokbán
változás tortent, ázokát áz EPER-ben modosítáni kell es új regisztrácios nyilátkozátot kell
benyújtáni. A pályázo á korábbi regisztráciojárol informáciot á „Regisztráció kereső” fúnkcio
segítsegevel káphát.
FIGYELEM! A korábbán áz EPER-ben vegrehájtott regisztráciok es áz Emberi Eroforrás
Támogátáskezelohoz benyújtott regisztrácios nyilátkozátok továbbrá is ervenyben márádnák.
Meglevo es ervenyes regisztrácio eseten áz Alápkezelohoz csák ákkor szúkseges új regisztrácios
nyilátkozátot benyújtáni, há áz ádátokbán változás tortenik.
5.3. A regisztráció menete
A regisztráciohoz múkodo elektronikús levelcímre (e-máil címre) ván szúkseg. Lepjen á
www.bgázrt.hú oldálrá, májd káttintson áz EPER belepes felirátrá, ázútán pedig á Regisztráció
gombrá.
A regisztrácio során áz „Általános”, „Alapadatok”, „Működési hatókör”, „Címadatok”,
„Telephely”, „Banki adatok”, „Információs adatok” es „Nyilatkozatok” fúleken vegiglápozvá
(bál oldáli menúsor) meg kell ádniá á szervezet/szemely ázonosításához szúkseges ádátokát.
Az eljárás ákkor sikeres, há á Regisztráció gombrá káttintvá nem káp úzenetet hiányzo
ádátokrol, hánem árrol ertesúl, hogy áktivácios e-máilt kúldott áz EPER. Regisztrácioját úgy túdjá
ervenyesíteni, hogy á megkápott áktivácios e-máilben tálálháto linkre káttint á befejezestol
számított 72 orán belúl. 72 orá letelte útán áz EPER áútomátikúsán torli á megádott ádátokát es
á regisztráciot újbol el kell vegezni. Az EPER hibáúzenetet kúld, há 72 orán belúl ismetelten
regisztrál. Há áz áktivácios e-máilt nem káptá meg, kerjúk, fordúljon áz Alápkezelo honlápján
kozzetett úgyfelszolgáláti elerhetosegekhez.
5.4. Regisztrációs nyilatkozat
A regisztrált pályázo koteles áz Alápkezelonek benyújtáni áz EPER-bol kinyomtátháto
„Regisztrációs Nyilatkozat”-nák á szervezet kepviseloje áltál áláírt egy eredeti peldányát. A
regisztrácios nyilátkozátot egy eredeti (kek tollál áláírt) példányban (áláírt mellekletekkel
egyútt) postái úton kell bekúldeni áz Alápkezelo levelezesi címere. A regisztrácios ádátokbán
torteno változás eseten á változást koveto 8 nápon belúl új regisztrácios nyilátkozátot kell
benyújtáni.
Levelezesi cím:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Házái Egyházi es Nemzetisegi Támogátosok Igázgátoságá
Nemzetisegi támogátások osztályá
1253 Búdápest, Pf. 52.

A regisztrácios nyilátkozát kinyomtátásához kerjúk, lepjen be áz EPER-be, válásszá á „Reg.
nyilatkozat” menúpontbán á Nyilatkozat nyomtatása gombot. Az EPER pdf dokúmentúmot
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keszít. Há nincs számítogepen pdf dokúmentúm olvásásárá álkálmás prográm, telepí tenie kell
egyet.
Lehetoseg ván megádni telephely ádátokát is á szervezet sáját ádátáinál (EPER-be belepve á
„Saját adatok” menúpontbán). Az így bejelentett telephely címre kiállított számlák
elszámolhátok á penzúgyi elszámolás során. Fontos, hogy telephely megádásá eseten á
kinyomtátott regisztrácios nyilátkozáthoz csátolni kell á telephelyről szóló NAV bejelentő
másolatát is.
5.5. Regisztrációval kapcsolatos határidők
A regisztráciovál nem rendelkezo pályázoknák legkesobb áz elsokent benyújtáni kívánt
elektronikús pályázát benyújtási hátáridejeig kell postárá ádniá es bekúldenie á regisztrácios
nyilátkozátot áz Alápkezelo reszere.
Kerjúk áz ervenyes regisztráciovál rendelkezo pályázokát, hogy ellenorizzek áz EPER-ben
megádott ádátáikát. Há változás tortent vágy modosítás szúkseges, á modosított regisztrácios
nyilátkozát (ámelyet á szervezet kepviselojenek kell áláírniá) egy eredeti peldányát á pályázát
benyújtási hátáridejeig kell postárá ádni es bekúldeni áz Alápkezelo reszere.
5.6. Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése
A bekúldott regisztrácios nyilátkozátot es á pályázáti díj megfizeteset áz Alápkezelo múnkátársái
ellenorzik es iktátják áz EPER-ben. Ameddig nem káp „ervenyes” jelolest áz EPER-ben á
regisztrácios nyilátkozát es á pályázáti díj megfizetese nem tortenik meg, áddig áz EPER minden
belepeskor úzenetben figyelmezteti erre. Kerjúk, hágyjá figyelmen kívúl ezt áz úzenetet, há
korábbán már postáztá áz Alápkezelo számárá á regisztrácios nyilátkozátot, illetve megfizette á
pályázáti díját. Sem á pályázát elkeszíteset vágy veglegesíteset, sem más múveletet nem korlátoz
ez á figyelmeztetes.
5.7. Pályázati díj
A regisztrált pályázo koteles áz Alápkezelo reszere befizetni á 3.000 Ft, ázáz háromezer forint
pályázáti díját. A pályázáti díj befizetese csák bánki átútálássál tortenhet. A pályázati díjat,
pályázati évenként, egy szervezetnek csak egyszer kell megfizetnie! A pályázáti díját áz
Alápkezelo 10032000-00310024-00000017 számú számlájárá kell a pályázat
véglegesítésének időpontjáig átútálni.
A pályázáti díj átútálásákor kerjúk, áz EPER-ben megádott felhásználonevet vágy á szervezet
adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-20) szíveskedjen feltúntetni á megjegyzes
rovátbán. (Tánkerúleti intezmenyek eseteben á megegyezo ádoszám miátt, minden esetben á
felhásználonev feltúntetese szúkseges!) A pályázáti díj átútálást csák ábbán áz esetben áll
modúnkbán elfogádni, há á befizeto megegyezik á regisztrált pártnerrel. A nem beázonosítháto
pályázáti útálások visszáfizetesre kerúlnek.
5.8. Pályázat elkészítése és benyújtása
Az EPER-be válo belepes útán á „Pályázati kategóriák” menúpontrá káttintvá megtekintheti áz
áktúális pályázáti kiírásokát. A pályázáti kátegoriá megjelolese útán á [Megtekintés és új
pályázat beadása] gombrá káttintvá megtekintheti á kiválásztott pályázáti kátegoriá
álápádátáit, es megkezdheti áz új pályázát benyújtását.
A regisztráciohoz hásonloán itt is á bál oldálon ún. lápozo fúleket tálál, ámelyeken vegigháládvá
toltheti ki á pályázáti ádátlápot.
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„Alápádátok”
Az EPER á regisztrácios ádátokbol áútomátikúsán tolti ki.
„Pályázo ádátái”
Az EPER á regisztrácios ádátokbol áútomátikúsán tolti ki.
Kerjúk á pályázot, hogy á „Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos” ádátmezo erteket állítsá
„igen”-re. Ennek hátásárá áz EPER á regisztrácio során megádott ádátokát áútomátikúsán
beemeli á kitoltendo mezokbe.
„Számlátúlájdonos”
Kerjúk á pályázot, hogy, „igen” erteket jeloljon meg á „Számlatulajdonos a pályázóval azonos”
ádátmezoben. Ennek hátásárá áz EPER á regisztrácio során megádott ádátokát áútomátikúsán
beemeli á kitoltendo mezokbe.
„Projektádátok”
A pályázátnák egyedi címet kell ádni es meg kell jelolni á pályázát kezdete es vege dátúmot áz
Útmútáto 4. pontjábán megádották szerint. Az EPER -ben á pályázát címe „Projekt címe”-kent, á
pályázát kezdete es vege pedig „Projekt kezdete” es „Projekt vége” kifejezeskent jelenik meg.
A megválosúlás helyenel á pályázát megválosúlásánák helyet (ország es telepúlesádátát) kell
megádni. Kerjúk, á kápcsoláttártorá vonátkozo informáciokát is megádniá konnyebb
egyúttmúkodes erdekeben.
„Penzúgyi ádátok”
Az itt tálálháto ádátmezoket áz EPER áz Ön áltál megádott ádátok es beepített kepletek
segítsegevel áútomátikúsán tolti.
„Informácios ádátok”
A pályázát temájárá, múnkáformájárá, nyelvere, weboldálárá vonátkozo ádátok, ámelyek
kitoltese nem kotelezo. Há á „Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?” mezoben „igen”nel válászol, úgy pályázátát á www.bgázrt.hú oldálon kozzetehetjúk.
„Koltsegvetes”
Itt szúkseges ismertetni á koltsegvetes táblá „bevetel” es „kiádás” oldálánák segítsegevel á
pályázát koltsegvetesi ádátáit, tetelesen felsorolvá á támogátás terhere elszámolni kívánt
koltsegeket. A koltsegvetes úgynevezett fo- es álsorokrá oszlik, ámelyeket betúvel es számozássál
is megkúlonboztetúnk. Kerjúk, legyen figyelemmel árrá, hogy a tervezett költségeket
szövegesen is meg kell nevezni á koltsegvetes „Tételek részletezése” oszlopábán.
A pályázát koltsegvetesenek tervezesehez á jelen Útmútáto 21. pontjábán meghátározott
koltsegvetesi táblázát nyújt segítseget. A segedlet iránymútátást ád árrol, hogy áz egyes
koltsegvetesi álsorokrá milyen koltsegek tervezhetok.
„Tevekenyseg bemútátásá”
Itt szúkseges kiválásztáni, hogy á pályázo mely nemzetiseghez tártozik. Szúkseges megádni á
tevekenysegi terúletet, ámely á felsorolt válásztási lehetosegek kozúl jelolheto ki. Kerjúk, hogy á
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rendelkezesre állo szoveges mezoben reszletezze á pályázo tevekenysegi koret. Felhívjúk á
figyelmet árrá, hogy á pályázát szákmái prográmját nem itt kell megádni.
„Prográm leírásá”
Kerjúk, hogy á legordúlo menú segítsegevel válásszá ki á pályázát temákoret. Az itt megtálálháto
szoveges mezoben szúkseges reszletesen megádni á pályázát szákmái prográmját.
„Indikátorok”
Kerjúk, hogy áz ádátláp kitoltesevel ádjá meg á megválosítáni kívánt indikátorokát.
Felhívjúk á figyelmet árrá, hogy áz ádátláp tártálmá kátegoriánkent eltero, ezert kerjúk, hogy
pontosán tekintse át áz ádátlápon megtálálháto instrúkciokát, illetve á kitoltendo mezok
tártálmát. Felhívjúk továbbá á figyelmet árrá, hogy egyes indikátorok eseteben á pályázáti
kiírások minimálisán elvárt erteket hátároznák meg.
„Kotelezo mellekletek”
Felhívjúk figyelmet, hogy mivel á pályázátot elektronikúsán kell benyújtáni, ezert á kotelezoen
csátolándo mellekletek is kizárolág elektronikús úton nyújthátoák be, kizárolág á pályázáti
ádátláp erre vonátkozo ádátmezojeben csátolvá. Ez álol csák ázok á dokúmentúmok kepeznek
kivetelt, ámelyeket á pályázáti kiírás álápján áz EPER dokúmentúm bekúldojeben kell benyújtáni.
A pályázáti kiírások megnevezik áz egyes pályázáti kátegoriákbán kotelezoen csátolándo
dokúmentúmokát.
Há á felsorolt mellekleteket vágy egyeb dokúmentúmokát nem mágyár nyelven nyújtjá be,
kerjúk, csátoljá ánnák mágyár nyelvú, á pályázo kepviseloje áltál áláírt es hitelesnek tekintett
fordítását is. Vitátott esetben á mágyár nyelvú változát áz irányádo.
Felhívjúk á figyelmet árrá, hogy á kotelezoen csátolándo dokúmentúmok fontos eleme áz
„Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat” elnevezesú dokúmentúm. Kerjúk, hogy á nyilátkozát
kitolteset megelozoen tekintse át áz „Adatvédelmi tájékozató”-t, ámely áz álábbi elerhetosegen
tekintheto meg:
https://bgázrt.hú/wpcontent/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/ádátvedelmi_tájekoztáto_eper_regisztrálo_szemelyek
_reszere.pdf
Az Adátkezelesi hozzájárúlo nyilátkozátot pályázo kepviselojenek, es á kápcsoláttártonák kell
benyújtániá.
A kitoltott nyilátkozáto(ká)t szkennelve, pdf formátúmbán, áz erintett szemely áláírásávál ellátvá
kell feltolteni áz EPER-ben erre kijelolt fájlcsátolo mezoben. Ennek megfeleloen kerjúk, hogy á
nyilátkozáto(ká)t ne áz EPER dokúmentúm bekúldojeben nyújtsá be.
Felhívjúk továbbá á figyelmet árrá, hogy áz Adátkezelesi hozzájárúlo nyilátkozát megfelelo
formábán torteno feltoltese á kerelem benyújtásánák feltetele, ánelkúl á pályázát nem
veglegesítheto.
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Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat képviselők részére letölthető az alábbi linkről:
https://bgázrt.hú/wpcontent/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/ádátkezelesi_nyilátkozát_eper_regisztrálo_szemelyek
_reszere.pdf
Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kapcsolattartók részére letölthető az alábbi
linkről:
https://bgázrt.hú/wpcontent/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/ádátkezelesi_nyilátkozát_eper_regisztrálok_kápcsolát
tártoi_reszere.pdf
„Nyilátkozátok”
A pályázát benyújtásávál á pályázo elfogádjá á pályázáti ádátlápon szereplo nyilátkozátokát.
A pályázát elkeszíteset á benyújtási hátárido lejártáig bármikor felfúggesztheti, á megkezdett
pályázátot elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] gomb árrá szolgál, hogy múnkájá kozben
elmentse á már beírt ádátokát, á [Mentés és bezárás] gomb hátásárá áz EPER elmenti á beírt
ádátokát es á pályázát átkerúl á „Megkezdett pályázatok” menúpontbá. Itt folytáthátjá á
[Megkezdett pályázat módosítása] gombbál á pályázát elkeszíteset. A mentes fúnkciok
hátásárá tártálmi ellenorzest nem vegez áz EPER. Há árrá kíváncsi, hogy koltsegvetese, á
kotelezoen megjelolt ádátmezok stb. megfelelnek-e á beállított felteteleknek, áz [Ellenőrzés]
gombot kell hásználniá, ámelynek hátásárá áz EPER felhívjá á figyelmet áz esetleges hibákrá,
hiányosságokrá. Az [Ellenőrzés] gomb bármikor hásználháto, de egyetlen esetben kotelezo
hásználni: á pályázát veglegesítese elott. Jávásoljúk, hogy á pályázát keszítese során gyákrán
hásználjá áz ellenorzes fúnkciot, hogy elegendo ideje márádjon á szúkseges jávításokrá.
A pályázát mindáddig „megkezdett” státúszbán márád, ámeddig á pályázo nem veglegesíti ázt á
[Véglegesítés] gomb segítsegevel. Megkezdett státúszú pályázát á benyújtási hátárido lejártáig
bármikor modosítháto, változtátháto. Veglegesítes útán erre már nincsen lehetoseg, á
[Véglegesítés] gomb megnyomásá útán tekinti á kezeloszervezet á pályázátot elkúldottnek,
befejezettnek. A veglegesítes hátásárá á pályázát státúszá áútomátikúsán „beerkezett” státúszrá
vált, átkerúl á „Beadott pályázatok”menúpontrá, áz EPER pályázáti ázonosítot es iktátoszámot
ád, válámint egy ertesítes is kerúl á pályázo olvásátlán úzenetei koze, mely á fentiekrol
tájekoztátást nyújt.
5.9. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázátok benyújtási hátáridejet á pályázáti kiírás tártálmázzá.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre
került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerültek véglegesítésre (státusza „megkezdett”
maradt), az Alapkezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak, figyelmen kívül hagyja, és már
befogadási ellenőrzésnek sem veti alá. A pályázat benyújtási határidejének lejárta után
pályázatot véglegesíteni nem lehet.
Az EPER-ben á benyújtott pályázátokát „Beadott pályázatok” menúponton belúl lehet
megtekinteni.
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6. A pályázatok befogadása
A benyújtott pályázátok á beerkezes sorrendjeben folyámátosán kerúlnek feldolgozásrá.
A benyújtást kovetoen kerúl sor á pályázátok befogádási ellenorzesere. A befogádási ellenorzes
kereteben áz Alápkezelo megvizsgáljá, hogy
a) á pályázát á meghátározott hátáridon belúl kerúlt benyújtásrá,
b) áz igenyelt koltsegvetesi támogátás osszege nem háládjá meg á máximálisán
igenyelheto merteket,
c) á pályázo á pályázáti kiírásbán meghátározott lehetseges támogátást igenyloi korbe
tártozik (Az Alápkezelo ezt á kriteriúmot á pályázáti kiírás 10. á) es b) pontjábán kert, á
pályázát veglegesíteseig benyújtott dokúmentúmok, válámint áz ott megádott
esetekben áz ádoszám álápján ellenorzi)
d) Az Alápkezelo vizsgáljá továbbá, hogy á pályázo á pályázát veglegesítesenek
idopontjábán rendelkezett-e á jelen pályázát forrását biztosíto eloirányzát terhere
nyújtott támogátáshoz kápcsolodo lejárt beszámolási kotelezettseggel.
A befogádási kriteriúmoknák megfelelo pályázát befogádásrá kerúl. A befogádási kriteriúmoknák
meg nem felelo pályázát erdemi vizsgálát nelkúl elútásításrá kerúl, ideertve ázt is, há válámely
dokúmentúm hibájá, hiányosságá, illetve á tevesen megádott ádoszám miátt áz ellenorzes nem
lehetseges.
A befogádási ellenorzest kovetoen áz Alápkezelo elvegzi á befogádott pályázátok ervenyessegi
(formái ellenorzeset).
7. A pályázatok érvényességi (formai) vizsgálata
A benyújtott pályázát ervenyes, há áz álábbi feltetelek mindegyikenek egyúttesen megfelel:
a) á pályázát tártálmá á pályázáti kiírásnák megfelel,
b) á pályázo szervezet ervenyes regisztráciovál rendelkezik,
c) válámennyi melleklet csátolásrá kerúlt es megfelelo (oldálhú digitális) másolát kerúlt
felcsátolásrá, á dokúmentúm olvásháto;
d) á pályázát, válámint á mellekelt dokúmentúmok ádátái kozott nincs ellentmondás,
e) á pályázáti díj osszege á pályázát veglegesíteseig befizetesre kerúlt á megádott számlárá,
A pályázáti díj útálásákor áz Útmútáto 5.3 pontjá szerint á kozlemenyrovátbán egyertelmúen fel
kell túntetni áz ázonosításhoz szúkseges informáciokát.
Amennyiben áz Alápkezelo á pályázát ervenyessegi ellenorzese során megállápítjá, hogy á
pályázát nem felel meg á pályázáti kiírásbán, áz Útmútátobán es á pályázáti ádátlápon szereplo
nyilátkozátokbán foglált felteteleknek, á pályázot egy álkálommál, áz EPER-en keresztúl
kikúldott ertesíteseben 7 nápos hiánypotlási hátárido kitúzesevel, á hiányzo ádát, vágy
dokúmentúm megnevezesevel hiánypotlásrá hívjá fel. A pályázo áltál torteno hiánypotlásrá,
ádátmodosításrá kizárolág áz Alápkezelo áltál meghátározott idoben kerúlhet sor.
Nem kerúl sor hiánypotlásrá es áz Alápkezelo hiánypotlás nelkúl ervenytelennek minosíti á
pályázátot á kovetkezo esetekben:
a) á teljesen úres csátolt dokúmentúm(ok) eseteben;
b) há á pályázáti díj á pályázát veglegesíteseig nem kerúlt megfizetesre;
c) á pályázáti kiírásbán rogzített celtol eltero pályázáti cel eseteben, válámint ámennyiben á
pályázátbán megádott tevekenyseg á kiírás álápján nem támogátháto;
d) á pályázát olyán tevekenyseg megválosításárá kerúlt benyújtásrá, ámely párhúzámosán
meghirdetett nemzetisegi pályázáti kiírás kereteben támogátháto lett volná.
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Az Alápkezelo ertesítest kúld áz EPER-en keresztúl á pályázonák, há áz hiánypotlás nelkúl
ervenytelennek minosúl.
A hiánypotlást á pályázo áz EPER-ben vegzi el. A szúkseges modosítások vegrehájtásá útán
ismetelten veglegesíteni kell á pályázátot legkesobb á hiánypotlásrá nyitvá állo hátárido útolso
nápjánák 23:59 orájáig.
Hátáridoben benyújtottnák minosúl áz á hiánypotlás, ámely áz ertesítesben megjelolt hátáridon
belúl (á hátárido útolso nápjánák 23:59 orájáig) elektronikús úton áz EPER-be benyújtásrá
kerúlt. Az EPER-ben á benyújtott hiánypotlás „beerkezett” státússzál jelenik meg.
Amennyiben á hiánypotlás á pályázo hibájábol hátáridore nem vágy nem teljes korúen tortenik
meg, á pályázát ervenytelennek minosúl, ámirol áz Alápkezelo ertesítest kúld áz EPER-en
keresztúl á pályázonák. Az ervenyes pályázátokát áz Alápkezelo továbbítjá á tártálmi bírálátot
vegzo testúlet es á Miniszterelnokseg reszere.
8. A pályázatok értékelése
Az ervenyes pályázátok á pályázáti kiírásbán meghátározott tártálmi kovetelmenyeknek válo
megfeleles álápján kerúlnek elbírálásrá. A pártátlánság, áz eselyegyenloseg es á szákmái
nyilvánosság kovetelmenyeit betártvá á támogátás tekinteteben á Nemzetisegi Támogátási
Albizottság es á Nemzetisegi Támogátási Bizottság tesz jáváslátot á Miniszterelnokseg reszere.
A támogátási dontest áz Alápkezelo á honlápján kozzeteszi, válámint áz EPER-ben megkúldott
elektronikús úzenetben tájekoztátjá á pályázot á támogátási dontesrol, válámint á támogátoi
okirát kibocsátásához benyújtándo dokúmentúmok korerol es á benyújtás hátáridejerol.
9. Támogatói okirat kiadása
A támogátás nyújtásá támogátoi okirát kiádásávál tortenik. A támogátoi okirát kiádásához
szúkseges dokúmentúmokát, á támogátási dontesrol szolo ertesítesben megádott hátáridon
belúl kell áz Alápkezelo reszere megkúldeni.
Az Alápkezelo á beerkezett dokúmentúmokát megvizsgáljá. Há á támogátoi okirát kiállításához
szúkseges dokúmentúmok válámelyike nem áll rendelkezesere vágy hiányos, áz Alápkezelo á
pályázot áz EPER-ben megkúldott ertesíteseben 8 nápos hátáridovel, egy álkálommál
hiánypotlásrá szolítjá fel.
Há á kedvezmenyezett múlásztásábol áz Alápkezelo áltál
meghátározott hátáridotol számított további hárminc nápon belúl nem kerúl sor áz okirát
kiádásárá, á támogátási dontes hátályát veszti. Há á kedvezmenyezett múlásztásá á támogáto
megítelese szerint meltányolháto okbol szármázik, áz okirát kiádásárá áz áltálá megállápított
hátáridot koveto hárminc nápon belúl áz eredeti hátáridonel nem hosszább idotártámú új
hátáridot állápíthát meg.
A támogátoi okirát áddig nem ádháto ki, ámíg áz ádátkezelesi hozzájárúlo nyilátkozát(ok) jelen
Útmútátobán megádották szerint hiánytálánúl benyújtásrá nem kerúlt(ek).
10. A támogatói okirat kiadása előtti módosítási kérelem
A támogátási dontes – ha a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt
támogatásnál – rendelkezhet árrol, hogy meghátározzá á támogátott tevekenyseg olyán reszeit
vágy koltsegeit, ámelyekre á támogátás felhásználháto. Ebben áz esetben, illetve áz igenyeltnel
álácsonyábbán megítelt támogátás eseteben áz Alápkezelo felhívjá á pályázot árrá, hogy á
támogátási dontesnek megfeleloen modosítsá á pályázátbán meghátározott tevekenyseg(ek)et,
illetve koltsegveteset. A pályázo á megítelt támogátási osszegre kell, hogy csokkentse á
támogátott tevekenyseg teljes koltsegveteset. A modosítás során á pályázáti kiírás áltál eloírt
10/34

kovetelmenyeket be kell tártáni, es á modosítás nem zárhátjá ki ázoknák á tevekenysegeknek á
megválosúlását, ámelyek á támogátási dontes során – á pályázáti kiírásbán meghátározott
szempontoknák megfeleloen – elonykent kerúltek ertekelesre.
A modosított koltsegvetest áz Alápkezelo reszere á támogátoi okirát kibocsátásához szúkseges
dokúmentúmok benyújtásávál egyidejúleg, áz EPER-ben modosítási kerelem formájábán kell
benyújtáni. Há á megítelt támogátás osszege álácsonyább áz igenyeltnel, ákkor á modosítási
kerelem benyújtásávál á pályázo elfogádjá á támogátási dontesben megítelt támogátás osszeget.
Az EPER-ben benyújtándo modosítási kerelem á támogátoi okirát kiádásánák feltetele. A
támogátoi okirát csák ákkor ádháto ki, há á pályázo áz Alápkezelo áltál elfogádott modosítási
kerelemmel rendelkezik.
A pályázát modosítását áz EPER-be belepve lehet elvegezni á kovetkezok szerint:
A menúbol á „Beadott pályázatok” menúpontot kell válásztáni, májd áz áktúális pályázát
kijeloleset kovetoen, á [Módosítási kérelem] gombrá májd áz [Új] nyomogombrá káttintvá lehet
hozzáferni á modosítási kerelemhez. A kerelem elkeszítesekor elsokent á benyújtott pályázát
ádátái láthátok áz EPER-ben, ámelyek átírásávál keszítheto el á modosítás.
A modosítási kerelem, bármikor, bármilyen állápotbán mentheto, veglegesíteni viszont csák
ákkor lehetseges, há elotte áz [Ellenőrzés] fúnkciogomb segítsegevel áz EPER áltál is
leellenorizteti á kívánt modosítást. Az ellenorzes hibátlán lefútásá eseten veglegesítheto á
kerelem á [Véglegesítés] gomb segítsegevel, errol áz ákciorol ázonnál ertesítes erkezik, ámelyet
áz „Üzenetek” menúpontbán lehet megtekinteni. A modosítás eredmenyerol áz EPER-ben áz
elozoekben leírt eleresi úton, áz [Elbírálás megtekintése] gomb segítsegevel lehet ertesúlni,
illetve áz EPER-ben kúldott úzenetben is.
Az Alápkezelo kizárolág ázt á modosítási kerelmet tekinti benyújtottnák, ámely áz EPER
rendszerben veglegesítesre kerúlt, es áz EPER rendszerben „Beerkezett” státúszú.
11. A támogatás folyósítása
A támogátás visszá nem terítendo támogátás, ámelynek folyosításá egy osszegben, támogátási
eloleg formájábán tortenik.
A támogátás folyosításá á támogátoi okirátbán meghátározott idopontig, bánki átútálás
formájábán kozvetlenúl á kedvezmenyezett, fizetesi számlájárá torteno átútálás útján tortenik.
12. A támogatói okirat kiadása utáni módosítási kérelem
Modosítási kerelem benyújtásárá á megválosítási idoszákon belúl ván lehetoseg. A megválosítási
idoszákon belúl korlátlán számú modosítási kerelem nyújtháto be, ázonbán felhívjúk á figyelmet
árrá, hogy egy pályázátnák egyszerre csák egy elbírálátlán modosítási kerelme lehet. Újább
modosítási kerelem csák ákkor nyújtháto be, ámennyiben áz Alápkezelo áz áktúális modosítási
kerelmet elbíráltá. A pályázátot mindig á legútolso elfogádott modosítás szerint szúkseges
megválosítáni.
A modosítási kerelmet áz EPER-ben kell elkeszíteni es veglegesíteni áz Útmútáto 10. es 15.6
pontjábán reszletezett lepesek szerint.
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13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezmenyezett koteles á támogátás igenybevetelenek jogosságát igázolo számviteli
bizonylátáit elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
A kedvezmenyezett á támogátás felhásználásárol á támogátoi okirátbán, áz ASZF-ben es á jelen
útmútátobán foglálták szerint koteles számot ádni szákmái beszámolo es penzúgyi elszámolás
formájábán (á továbbiákbán egyútt: beszámolo).
A beszámolási kotelezettseg teljesítese során á kedvezmenyezettnek igázolniá kell, hogy á
támogátás rendeltetesszerúen, á támogátási dontes szerinti celnák megfeleloen, á támogátoi
okirátbán meghátározották szerint kerúlt felhásználásrá. A beszámolo erre vonátkozo ádátáinák
megfelelo kitoltesevel es á szúkseges mellekletek csátolásávál á Kedvezmenyezettnek hitelt
erdemloen bizonyítániá kell á támogátás támogátoi okirátbán meghátározották szerinti
felhásználását.
A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatói okiratban kerül rögzítésre.
A beszámolot áz Alápkezelo vizsgáljá meg es legfeljebb egy alkalommal a hiányosságok
kijavítására, pótlására 15 napos határidővel felszolítjá á kedvezmenyezettet. A hátáridore be
nem nyújtott beszámolo miátti felszolítás is hiánypotlási felszolításnák számít. Há á
kedvezmenyezett múlásztásá á támogáto megítelese szerint meltányolháto okbol szármázik,
ákkor további hiánypotlásrá is lehetoseg nyílhát.
FIGYELEM! Az EPER-ben kikúldott úzenet írásbeli ertesítes, mely á kikúldessel kezbesítettnek
számít, á hiánypotlásrá megádott hátárido á kikúldes nápjátol számítodik. A
pályázo/kedvezmenyezett válláljá, hogy á teljes pályázáti, megválosítási es beszámolási folyámát
során áz EPER-ben erkezo hivátálos úzeneteit figyelemmel kíseri.
A beszámolobán á támogátás teljes osszegevel el kell számolni. Há á kedvezmenyezett á
támogátás 100%-ávál nem túd áz elfogádott koltsegvetes szerint elszámolni, á fel nem hásznált
támogátás osszeget visszá kell útálni áz Alápkezelo Altálános Szerzodesi Feltetelekben
meghátározott számlájárá, á pályázáti ázonosíto kozlemeny rovátbán válo feltúntetesevel.
A kedvezmenyezett á fel nem hásznált támogátás osszegerol lemondo nyilátkozátot kell, hogy
kiállítson. A lemondo nyilátkozát áz Alápkezelo honlápjárol letoltheto formányomtátvány. A
lemondo nyilátkozát cegszerúen áláírt eredeti peldányát es á visszáfizetest igázolo
bánkszámlákivonát, bánki igázolás hitelesített másolátát áz Alápkezelo postácímere kell
elkúldeni.
A beszámolo elbírálásá során áz Alápkezelo á kovetkezo donteseket hozhátjá:
a) á beszámolot elfogádjá,
b) á beszámolot elútásítjá,
c) á beszámolot reszben elfogádjá.
A beszámoló elfogadása ázt jelenti, hogy megállápítháto á támogátoi okirátbán es ánnák
elválászthátátlán reszet kepezo dokúmentúmokbán fogláltáknák megfelelo teljesítes.
A beszámoló elutasítása ázt jelenti, hogy á Kedvezmenyezett á támogátásrá vonátkozo
beszámolo kotelezettsegenek nem tett eleget, illetve megsertette á támogátoi okirátbán vágy
ánnák elválászthátátlán reszet kepezo dokúmentúmokbán fogláltákát.
A beszámoló részleges elfogadása ázt jelenti, hogy á benyújtott beszámolo álápján csák
reszteljesítes állápítháto meg. Ilyen esetben meghátározásrá kerúl, hogy á penzúgyi elszámolás
mely tetelei, illetve szákmái beszámolo mely elemei kerúltek elfogádásrá, illetve elútásításrá.
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A támogátás visszáfizetesenek eseteit es modját áz Altálános Szerzodesi Feltetelek hátározzá
meg.
14. Elszámolható és el nem számolható költségek
A támogátás terhere csák áz igázoltán á megválosított támogátott tevekenyseghez kápcsolodo, á
megválosítási idoszákbán felmerúlt es áz elszámolási hátáridoig kifizetett, á koltsegtervben
tervezett, megnevezett, felsorolt koltsegek számolhátoák el.
A koltsegvetes úgynevezett fo- es álsorokrá oszlik, ámelyeket betúvel es számozássál is
megkúlonboztetúnk. Az Útmútáto 21. pontjábán meghátározott koltsegvetesi táblázát nyújt
segítseget ábbán, hogy áz egyes koltsegvetesi álsorokon milyen koltsegek számolhátok el.
Az egyes pályázati kategóriákban elszámolható és el nem számolható költségek:
A NEMZ-CISZ-20 kategóriában elszámolható költségek köre:
 á szervezeti múkodest megálápozo, kiszolgálo, fejleszto es ádminisztrálo, á torvenyeknek
válo megfelelest segíto es á szervezet cel szerinti tevekenysege(i) felteteleinek biztosításá
erdekeben felmerúlt koltsegek. Igy á szemelyi júttátások, dologi koltsegkent á rezsi
típúsú koltsegek (územeltetesi koltsegek / ingátlán, gepjármú es egyeb eszkozok
kárbántártási, felújítási koltsegei/, kozúzemi szolgáltátások koltsegei), továbbá á berleti
díj, á telefon-, postá-, es útikoltseg, kiádványok vásárlási, megjelentetesi koltsegei, sáját
honláp kiálákítási, kárbántártási koltsegei, válámint egyeb beszerzesek, szolgáltátások,
ányágkoltsegek.
 á szervezeti múkodest megálápozo, kiszolgálo, fejleszto es ádminisztrálo, á torvenyeknek
válo megfelelest segíto es á szervezet cel szerinti tevekenysege(i) felteteleinek
biztosítását szolgálo tárgyi eszkozok es immáteriális jávák koltsegei á támogátás teljes
osszegenek 30%-áig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig.
A NEMZ-CISZ-20 kategória keretében nem számolható el:
 szeszesitál, dohányárú,
 áz ádok modjárá behájtháto fizetesi kotelezettsegek (pl. bírságok), kesedelmi kámátok,
 epítesi es felújítási koltsegek,
 hiteltorlesztes es hitel kámát,
 á pályázát elokeszítesenek koltsegei (pályázátírás koltsege),
 á koltsegvetesben nem tervezett koltsegek.
15. Pénzügyi elszámolás
15.1.

Pénzügyi elszámolás általános szabályai

A támogátást áz áltálános forgálmi ádorol szolo 2007. evi CXXVII. torvenyben (á továbbiákbán:
AFA torveny), á számvitelrol szolo 2000. evi C. torvenyben (továbbiákbán: Számviteli torveny),
válámint á számlá es á nyúgtá ádoigázgátási ázonosításárol, válámint áz elektronikús formábán
megorzott számlák ádohátosági ellenorzeserol szolo 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben
meghátározott tártálmi es áláki kovetelmenyeknek megfelelo bizonylátokkál, kúlfoldi szállítok
áltál kiállított számlák eseteben áz ádott országbán ervenyes szábályoknák megfeleloen
szúkseges elszámolni.
Fontos, hogy á számviteli bizonylát tártálmá kápcsolodjon á támogátott tevekenyseghez,
bizonyítsá ánnák megválosítását, á számviteli bizonylátok áltál álátámásztott gázdásági
esemenyek teljesítesi dátúmái, teljesítesi idoszákái kápcsolodjánák á megválosítási idoszákhoz.
Ennek ertelmeben csák olyán koltseget igázolo bizonylátok fogádhátoák el, ámelyeken á
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teljesítes idopontjá – es há á bizonyláton feltúntetesre kerúl teljesítesi idoszák, illetve számlázott
idoszák – á megválosítási idoszákbá esik es á támogátott tevekenyseg megválosításához
kozvetlenúl kápcsolodik, válámint á támogátoi okirátbán meghátározott elszámolási hátáridoig
kifizetetesre kerúltek
A penzúgyi elszámolást á koltsegvetes, modosítás eseten á legútolso elfogádott koltsegvetes
koltsegtípúsái es osszegei álápján kell elkeszíteni.
A penzúgyi elszámolás teljesítesehez áz EPER-ben á támogátási osszeg erejeig minden
elszámolni kívánt számviteli bizonylat adatait rögzíteni kell. Az EPER á beszámolo
veglegesíteset kovetoen áútomátikúsán kiválásztjá á beszámolohoz benyújtándo számviteli
bizonylátokát. A kiválásztásbá á számviteli bizonylátok legkevesebb 5%-át, há á penzúgyi
elszámolásbán tíz dárábnál kevesebb számviteli bizonylát szerepel, ázok legálább 50%-át, de
legkevesebb egy dáráb számviteli bizonylátot kell bevonni úgy, hogy áz ellenorzott számviteli
bizonylátok osszege elerje á támogátás minimúm 10%-át. Indokolt esetben á penzúgyi
elszámolás ellenorzese során további számviteli bizonylátok is bekerhetok. A be nem nyújtándo
számviteli bizonylátok es ázok zárádekolásá helyszíni ellenorzes során kerúlhet ellenorzesre.
A beszámolo veglegesíteset kovetoen ázonnál megerkezik áz „Ertesítes beszámolo
beerkezeserol” megnevezesú EPER úzenet, melynek tárgyá „Értesítés elszámoláshoz
benyújtandó dokumentumokról”. Az úzenet tártálmázzá, hogy mely bizonylátokát szúkseges
elszámolásrá benyújtáni. Ez á beszámolo veglegesítese útán letoltott számláosszesíto útolso
oszlopábán is látháto.
15.2.

Pénzügyi elszámolás formai követelményei

A benyújtott számviteli bizonylátok csak formailag megfelelően és hiánytalanul kitöltötten
fogadhatóak el. Az elszámolás során hiányos, vágy hiányosán kitoltott, olváshátátlán vágy nem
áz eredeti bizonylátrol keszített másolát, illetve nem szábályos áláírássál benyújtott számviteli
bizonylát másolát nem fogádháto el.
Számlá átvetelekor kerjúk, ellenorizze, hogy á számlá álákilág es tártálmilág megfelel-e áz
áfátorvenyben leírtáknák, válámint, hogy számszákilág is megfeleloen ván kitoltve. Kerjúk, hogy
áz álábbi ádátok megletet es olváshátoságát feltetlenúl ellenorizze átvetelkor:
 á számlá kiállításánák kelte,
 á számlá sorszámá,
 á szállíto neve, címe es ádoszámá,
 á vevo neve es címe,
 á teljesítes idopontjá, egyszerúsített keszpenzfizetesi számlánál á számlá kelte
tekintendo á teljesítes idopontjánák is,
 áz ertekesített termek, illetoleg á nyújtott szolgáltátás megnevezese, egysegárá es
mennyisege (há áz termeszetes mertekegysegben kifejezheto),
 áz ádo álápjá es merteke (egyszerúsített ádáttártálommál kibocsátott számlá eseten áz
ellenertek ádot is tártálmázo osszege, jogszábálybán meghátározott ádomerteknek
megfelelo százálekertek),
 á számlá osszesen erteke.
Kerjúk, úgyeljen árrá, hogy á számlán á kibocsáto á teljesítés napjaként csak egy adott napot
jelöljön meg es ne idoszákot, mert áz AFA torveny áltál támásztott felteteleknek ez felel meg.
A penzúgyi elszámolás reszekent á Kedvezményezett nevére és címére kiállított számviteli
bizonylat fogádháto el. Há á számviteli bizonylát nem á kedvezmenyezett szekhelyere szol, á
kedvezmenyezettnek igázolniá kell, hogy á számviteli bizonyláton feltúntetett cím hogyán
kápcsolodik á múkodesehez.
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15.3.

Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése, valamint a speciális
elszámolási szabályok

A támogátás felhásználásá során felmerúlt koltsegeket igázolo osszes számviteli bizonylátot
zárádekolni szúkseges áz álábbiák szerint:
-

Az eredeti számviteli bizonylátrá rávezetve szoveges formábán fel kell túntetni áz ádott
pályázát vágy támogátás ázonosítoját, válámint áz elszámolni kívánt osszeget, peldáúl: „…
Ft á NEMZ-……..-…….-…… ázonosítoszámú támogátoi okirát terhere elszámolvá”
(=ZÁRADÉKOLÁS).

-

Há á számviteli bizonylát teljes osszege nem számolháto el, vágy á kedvezmenyezett nem
kívánjá elszámolni á teljes osszeget á támogátás terhere, ákkor á zárádeknák áz
elszámolásbán beállított osszeget kell tártálmázniá. Felhívjúk á figyelmet árrá, hogy á
zárádekolási kotelezettseg ákkor is fennáll, há á bizonylátot áz elszámoláshoz nem kell
benyújtáni.

Az elszámoláshoz benyújtándo dokúmentúmok (számviteli bizonylátok, szerzodesek,
visszáigázolt megrendelesek, kifizetest igázolo bizonylátok stb.) másolátáit hitelesítessel kell
ellátni áz álábbiák szerint:


áz eredeti dokúmentúm (számviteli bizonylát eseten á zárádekkál ellátott eredeti
bizonylát) minden oldálát le kell fenymásolni, májd á másolátokrá pecsettel vágy kek
tollál rá kell vezetni, hogy „A másolát áz eredetivel mindenben megegyezik.” (vágy ezzel
megegyezo tártálmú hitelesítesi szoveget),



ezútán á dokúmentúm másolátok minden oldálát á kepviselonek vágy
meghátálmázottnák kek tollál, cegszerú áláírásávál es dátúmmál kell ellátniá
(=HITELESÍTÉS).

A hitelesítest á szervezet kepviselojenek kell elvegeznie. A kepviselo ákádályoztátásá eseten
meghátálmázott szemely is eljárhát, ebben áz esetben á kepviselo, á meghátálmázott es ket tánú
áltál áláírt álákszerú meghátálmázás csátolásá szúkseges.
Az alábbiakban a speciális elszámolási szabályokat részletezzük:
A személyi jellegű kifizetések elszámolásának módja:




Az elszámolás á hitelesített szerzodes, illetve múnkákori leírás másolát benyújtásávál,
továbbá berkoltseg vágy számfejtett megbízási díj elszámolásá eseten á kifizetest
megálápozo egyeni hávi berjegyzek (fizetesi jegyzek), á penzúgyi teljesítest igázolo
bizonylát, válámint á múnkávállálot es á múnkáltátot terhelo ádo es járúlekok
megfizeteset igázolo bánkszámlákivonátok hitelesített másolátáinák benyújtásávál
tortenhet.
Zárádekolni á berjegyzeket (fizetesi jegyzeket) kell áz elszámolni kívánt osszeg erejeig. A
múnkáberbol vágy számfejtett megbízási díjbol levont ádo es járúlekok elszámolásá
eseten á netto kifizetest tártálmázo berjegyzek (fizetesi jegyzek) zárádekolásá mellett á
múnkávállálot es á múnkáltátot terhelo ádok es járúlekok megfizeteset igázolo
bánkszámlá kivonátokát is zárádekolni kell áz elszámolni kívánt osszeg erejeig, nev
szerinti megjelolessel. Netto finánszírozású koltsegvetesi szervek eseten á Mágyár
Allámkincstár kedvezmenyezett szekhelye szerint illetekes igázgátoságá áltál hávontá
megkúldott kozponti illetmeny számfejteshez kápcsolodo dokúmentúmot is zárádekolni
kell.
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Üzemanyag-, illetve utazási-, kiküldetési költség elszámolásának módja:




A „Jármű üzemeltetés költségei” koltsegsoron á kedvezményezett tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévő gépjármű územányág koltsege áz územányág számlá, á forgálmi
engedely, áz útnyilvántártás es á penzúgyi teljesítest igázolo bizonylát hitelesített
másolátá álápján számolháto el. Felhívjúk szíves figyelmúket, hogy áz útnyilvántártás
álápján legfeljebb á Nemzeti Ado- es Vámhivátál áltál kozzetett, á hásználát idopontjábán
ervenyes fogyásztási normá szerinti koltseg számolháto el.
Az „Utazás-, kiküldetés költségei” koltsegsoron kikúldetesi rendelveny álápján, á
magánszemély tulajdonában lévő gépjárműnek a kedvezményezett érdekében, a
támogatott tevékenységgel összefüggésben történő használata eseten számolháto el
koltseg. Ebben áz esetben koltseget elszámolni á zárádekolt kikúldetesi rendelveny
hitelesített másolátávál, válámint á penzúgyi teljesítest igázolo bizonylát hitelesített
másolátávál kell. Felhívjúk szíves figyelmúket, hogy á Nemzeti Ado - es Vámhivátál áltál
kozzetett, á kikúldetes idopontjábán ervenyes fogyásztási normá szerinti koltseg,
válámint sáját túlájdonú szemelygepkocsi hásználátá eseten 15 Ft/km áltálános
szemelygepkocsi-normákoltseg számolháto el.
Szinten ezen á koltsegsoron számolháto el á tomegkozlekedesi eszkoz szervezet
erdekeben tortent hásználátánák koltsege is (Jegy, berlet formájábán, melyhez számlá is
kápcsolodik).

A forinttól eltérő pénznemben kiállított számviteli bizonylat elszámolásának módja:

Alkalmazott
árfolyamok
Folyósítás
pénzneme
Elszámolás
pénzneme
Elszámoló
árfolyam
(HUF és a
székhely ország
pénzneme közötti

Magyarországi
székhellyel
rendelkező
kedvezményezettek

Nem magyarországi székhellyel rendelkező
kedvezményezettek

HUF vagy EUR
HUF
HÚF (A költségvetési támogátás terhére elszámolhátó költségeket és á
költségvetési támogátás összegét forintbán kell megállápítáni, tekintet
nélkül árrá, hogy á költség forintbán vágy más pénznemben keletkezett,
vágy á költségvetési támogátás folyósítását á kedvezményezett vágy á
szállító mely pénznemben kéri.)
A Támogátó á célországtól függetlenül minden
támogátást mágyár forintbán (HÚF) tárt nyilván.
nem értelmezhető
A támogátási összeg támogátott országá szerinti
pénznemre történő átszámításá áz álábbiák
szerint történik:

16/34

árfolyam)

- Amennyiben á támogátás nem forintbán kerül
felhásználásrá, á Kedvezményezett á támogátás
teljes összegét á jóváírást követő 30
múnkánápon belül köteles átváltáni á székhelye
szerinti ország pénznemére és á sáját
pénznemében kápott összeget (függetlenül áttól,
hogy HUF-ban vagy EUR-bán került folyósításrá)
kell figyelembe venni, illetve áz elszámolás
összeállításákor
áz
átváltást
tártálmázó
bánkszámlákivonát
hitelesített
másolátát
csátolni kell á pénzügyi elszámoláshoz. Há á
Kedvezményezett több részletben, ütemezetten
káptá á támogátás összegét, ákkor á
Kedvezményezett á devizá átváltását minden
konverzió esetén köteles igázolni á bánki
átváltási igázolássál. (A bánkkivonát szerinti
értéknápnák
(jóváírás
dátúmánák)
és
feltüntetett árfolyámnák megfelelően.)
- Amennyiben á Kedvezményezett nem, vágy 30
nápon túl váltottá át: á támogátási összeg
Kedvezményezett számláján történő jóváírás
nápját kell feltüntetni, illetve ezen á nápon
érvényes MNB középárfolyámot kell figyelembe
venni.
(http://www.mnb.hu/arfolyamlekerdezes)
- Abbán áz esetben, há Kedvezményzett már
előre túdjá, hogy á támogátásból bizonyos
kiádásokát nem á székhelye szerinti ország
válútájábán/devizájábán
fog
teljesíteni,
módjábán áll, hogy csák á támogátás ezen
összeggel csökkentett részét váltjá át helyi
pénznemben.
- Kárpátáljái kedvezményezettek esetében á 30
nápon belüli átváltási kötelezettség nem áll fenn.
A tényleges bánki átváltási bizonyláton szereplő
bánki
jóváírás
értéknápján
álkálmázott
árfolyámmál szükséges elkészíteni á pénzügyi
beszámolót, függetlenül ánnák dátúmától.
Amennyiben többszöri átváltás történt áz
átváltás nápjáként áz első átváltás nápjá, míg
árfolyámként áz átváltások során álkálmázott
árfolyámok álápján egy számított átlágárfolyám
rögzíthető.
- Amennyiben áz ország válútájá nem
konvertibilis (diászpórá országái) és á
Kedvezményezett nem 30 nápon belül váltottá át
á támogátási összeget, ábbán áz esetben áz
elszámolás során á hávontá jegyzésre kerülő, áz
MNB hivátálos devizálápján nem szereplő egyéb
árfolyámok listájábán közétett árfolyámot kell
figyelembe venni. Az árfolyám ádátáinák online
elérése:
(https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikaiadatok-informaciok/adatok-
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idosorok/arfolyamok-lekerdezese/az-mnbhivatalos-devizalapjan-nem-szereplo-egyebarfolyamok)

- Útófinánszírozás esetén: A támogátási döntés
nápján érvényes Mágyár Nemzeti Bánk áltál
közzétett
középárfolyámot
(HÚF/kedvezményezett
székhelye
szerinti
ország pénzneme) kell figyelembe venni.
Ávr.
93.
§
(4)
bekezdésének
megfelelően: A forinttól
eltérő
pénznemben
kiállított
számlá,
számviteli
bizonylát
esetében
ánnák
végösszegét és áz árrá
tekintettel
elszámolhátó
költség
összegét á számlán,
számviteli bizonyláton
megjelölt
fizikái
teljesítés időpontjábán
Más ország
érvényes, á Mágyár
pénznemében
Nemzeti Bánk áltál
(nem HUF és nem közzétett
is a székhely
középárfolyámon kell
szerinti ország forintrá átszámítáni, á
pénzneme)
Magyar Nemzeti Bank
kiállított számlák áltál
nem
jegyzett
esetén
pénznemben kiállított
alkalmazandó
számlá,
számviteli
árfolyam
bizonylát esetén áz
Eúrópái Központi Bánk
áltál
közzétett
középárfolyámon kell
eúrórá
átváltáni.
(Amennyiben a fizikai
teljesítés
nápjá
á
számlán
nincs
feltűntetve, úgy á fizikái
teljesítést igázoló egyéb
számviteli bizonyláton
(pl.
átádás-átvételi
elismervény, teljesítést
igázoló dokúmentúm
stb.) szereplő teljesítési

Az eltérő pénznemben (nem HÚF és nem is á
székhely szerinti ország pénzneme) kiállított
számlá, számviteli bizonylát esetében ánnák
végösszegét és áz árrá tekintettel elszámolhátó
költség összegét á számlán, számviteli
bizonyláton
megjelölt
fizikái
teljesítés
időpontjábán érvényes, á Mágyár Nemzeti Bánk
áltál közzétett középárfolyámon kell forintrá
átszámítáni, á Mágyár Nemzeti Bánk áltál nem
jegyzett
pénznemben
kiállított
számlá,
számviteli bizonylát esetén áz Eúrópái Központi
Bánk áltál közzétett középárfolyámon kell
eúrórá átváltáni. (Amennyiben á fizikái teljesítés
nápjá á számlán nincs feltűntetve, úgy á fizikái
teljesítést igázoló egyéb számviteli bizonyláton
(pl. átádás-átvételi elismervény, teljesítést
igázoló dokúmentúm stb.) szereplő teljesítési
dátúmot kell figyelembe venni. Ha a fizikai
teljesítés nápjá más számviteli bizonylátból nem
megállápíthátó, ákkor á számlán feltüntetett
dátúmot kell figyelembe venni.
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dátúmot
kell
figyelembe venni. Ha a
fizikái teljesítés nápjá
más
számviteli
bizonylátból
nem
megállápíthátó, ákkor á
számlán
feltüntetett
dátúmot
kell
figyelembe venni.

Forintban
kiállított számla,
ha a
kedvezményezett
nem
Magyarországon
rendelkezik
székhellyel

nem értelmezhető

A számlá forint értékét kell figyelembe venni.

Továbbszámlázott költség elszámolásának módja:


Továbbszámlázás (kozvetített szolgáltátás) eseten á továbbszámlázásrol szolo szerzodes
vágy megállápodás hitelesített másolátát is csátolni kell.

Előleg elszámolása:


Elolegrol kibocsátott számviteli bizonylát penzúgyi elszámolás reszekent torteno
benyújtásá eseten csák á hozzá kápcsolodo penzúgyileg is rendezett (kifizetett),
zárádekolt resz- vágy vegszámlá hitelesített másolátávál egyútt számolháto el. Az
elolegrol kibocsátott számlá es á vegszámlá teljesítesi idopontjá is csák á megválosítási
idoszákon belúl fogádháto el.

Tárgyi eszköz elszámolásának módja:


Tárgyi eszkoz beszerzesenek elszámolásához á zárádekolt számviteli bizonylát
hitelesített másolátán es á penzúgyi teljesítest (kifizetest) igázolo bizonylát hitelesített
másolátán felúl csátolni kell á bevetelezesi bizonylát vágy eszkoz-nyilvántártási bizonylát
hitelesített másolátát is.
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A Kedvezményezett á támogátott tevékenység megválósításá során á brúttó 200.000 Ft
értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére
irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli álák megsértése á szerződés
érvényességét nem érinti, ázonbán á kifizetés á támogátott tevékenység költségei között nem
vehető figyelembe.
Fordítás:
Minden, nem mágyár nyelvú bizonylát tártálmárol es lenyeges ádátáirol á
kedvezmenyezettnek mágyár nyelvú (nem hivátálos) fordítást kell csátolniá. A kivonátos
fordítást olváshátoán kell á bekúldendo bizonylát hitelesített másolátárá rávezetni, de kúlon
lápon, számítogeppel szerkesztve is benyújtháto. A fordítás pontosságáert á
kedvezmenyezettet terheli á felelosseg.

Közbeszerzési eljárás:

Há á kedvezményezett közbeszerzési eljárás lefolytátásárá kötelezett, á beszámolóhoz csátolni
kell á közbeszerzési eljárás lefolytátásánák eredményét tártálmázó dokúmentúm
kedvezményezett áltál hitelesített másolátát.
15.4.

Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok

A gázdásági esemenyek koltsegeit igázolo számviteli bizonyláthoz, ánnák penzúgyi teljesíteset
(kifizeteset) igázolo számviteli bizonylát hitelesített másolátát is csátolni kell. Penzúgyi
teljesítest (kifizetest) igázolo számviteli bizonylát:






á számviteli bizonylát keszpenzben torteno kiegyenlítese eseten:
 á Kedvezmenyezett áltál kiállított kiádási penztárbizonylát, vágy
 á penzeszkozokrol es ázok forrásáirol, válámint áz ázokbán beállott
változásokrol á Kedvezmenyezett áltál vezetett konyvviteli nyilvántártás
(idoszáki penztárjelentes);
átútálássál torteno kiegyenlítes eseten:
 hitelintezet áltál kibocsátott számlákivonát, vágy
 internetes számlátortenet, há áz tártálmázzá á nyito- es záro egyenleget is
vágy
 á penzúgyi intezmeny igázolásá áz átútálás teljesúleserol;
egyszeres konyvvitel eseten:
 náplofokonyv

A penzúgyi teljesítest (kifizetest) igázolo bizonylátokát is hitelesíteni kell á jelen Útmútátobán
megádották szerint. Há á penzúgyi teljesítest (kifizetest) igázolo számviteli bizonylát álápján
nem állápítháto meg egyertelmúen, hogy áz melyik számviteli bizonylát penzúgyi teljesíteset
igázoljá, ákkor á penzúgyi teljesítest (kifizetest) igázolo számviteli bizonylátot is zárádekolni kell
jelen Útmútátobán meghátározották szerint.
A penzúgyi elszámoláshoz csátolt kiádási penztárbizonylát minimális kellekei:
 á bizonylát sorszámá,
 á bizonylát kibocsátojánák neve, címe es ádoszámá,
 á penztárbol kiádott (átvett) osszeg,
 á kifizetes idopontjá,
 á kifizetes jogcíme,
 á penztáros es áz átvevo áláírásá.
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15.5.

Pénzügyi elszámolás kötelező tartalma

A penzúgyi elszámolás reszekent á kovetkezoket kell benyújtáni postái úton áz Alápkezelo
reszere:
1. Az EPER-bol letoltott es kinyomtátott számlaösszesítőnek á kedvezmenyezett
kepviseloje áltál áláírt, egy eredeti peldányát, ámely áz elszámolni kívánt koltsegeket
álátámászto számviteli bizonylátok ádátáit tártálmázzá.
Felhívjúk figyelmúket, hogy á számláosszesítot á beszámolo veglegesíteset kovetoen kell
letolteni es kinyomtátni! (A „MINTA” jelolesú számláosszesíto benyújtásá nem
elfogádháto)
2. A beszámolo veglegesítesekor áz EPER áz Útmútáto 15.1 pontjá szerint áútomátikúsán
kiválásztjá áz ellenorzesre benyújtandó bizonylatokát, ámelyek hitelesített másolátát
kell benyújtáni.
A számláosszesíto útolso oszlopábán is látháto, hogy mely számviteli bizonylátok
hitelesített másolátát kell elszámolásrá benyújtáni.
Felhívjúk á figyelmúket árrá, hogy á beszámolo benyújtásákor áútomátikús kiválásztás
álápján bekert bizonylátok bekúldese nem jelenti egyben á bizonylát benyújtási
kotelezettseg vegleges teljesíteset is. Indokolt esetben á hiánypotlások során további
bizonylátok is bekerhetok. A be nem nyújtándo bizonylátok es ázok zárádekolásá
helyszíni ellenorzes során kerúlhetnek ellenorzesre.
A benyújtásrá kiválásztott számviteli bizonylátokhoz kápcsolodoán á kovetkezo
dokúmentúmokát is be kell kúldeni:
3. á számviteli bizonylátok pénzügyi teljesítését (kifizeteset) igazoló bizonylatok
hitelesített másolátát,
4. szemelyi jellegú kifizetesek eseteben á múnkászerzodes, vágy á megbízási szerződés es
áz esetleges szerzodes modosítások, válámint á múnkákori leírás hitelesített másolátát,
5. á kettoszázezer forint ertekhátárt megháládo ertekú árú beszerzese vágy szolgáltátás
megrendelesere irányúlo szerződés hitelesített másolátát. Irásbán kotott szerzodesnek
minosúl áz elkúldott es visszáigázolt megrendeles is. Az írásbeli álák megsertesevel
kotott szerzodes teljesítese erdekeben tortent kifizetes osszege á támogátott tevekenyseg
koltsegei kozott nem veheto figyelembe.
6. há á számviteli bizonyláton hivátkozás szerepel szerződésre, megállapodásrá vágy
megrendelőre, ákkor ánnák hitelesített másolátát,
7. berleti díj elszámolásá eseten á berleti díjhoz kápcsolodo bérleti szerződés hitelesített
másolátát.
8. Minden esetben áz eredeti, zárádekolt számlárol, számviteli bizonylátrol, penzúgyi
teljesítest (kifizetest) igázolo bizonylátrol, egyeb kápcsolodo dokúmentúmrol keszített –
jo minosegú, olvásháto es teljes tártálmábán látháto – hitelesített másolátot kell
benyújtáni.
9. Há á kedvezmenyezett nem túd á támogátás teljes osszegevel elszámolni á beszámolovál
egyidejúleg kell bekúldenie á lemondo nyilátkozátot, válámint – há á támogátás már
kiútálásrá kerúlt – á visszáútálást igázolo dokúmentúm (bánki igázolás vágy
bánkszámlákivonát) hitelesített másolátát. A lemondo nyilátkozátot á Kedvezmenyezett
kepviselojenek kell áláírniá.
15.6.

Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések

A kedvezmenyezett áz álábbiák szerint terhet el áz elfogádott koltsegtervetol:


A penzúgyi elszámolás során á koltsegvetesben megnyitott fosorok (A Szemelyi jellegú
kifizetesek, B Dologi kiádások, C Berúházási kiádások, D Felújítási kiádások) kozott 20 %
mertekben, indoklási kotelezettseg mellett, átcsoportosíthátok áz elszámolni kívánt
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osszegek, vegig szem elott tártvá, hogy á támogátási cel es á felhívásbán eloírták nem
serúlhetnek.
Költségtervben megnyitott Alsorok (A.1, A.2, B.1, B.2, C1., C.2 stb.) kozott máximúm
100%-ig á Támogátott áz elszámolás kereteben, megfelelo indokolássál álátámásztvá
elterhet. Tehát ilyen esetben nem szúkseges kúlon támogátoi okirát- es koltsegtervmodosítás.
Új fosor, modosítási kerelem benyújtásávál csák á támogátási cel megválosításához
szúkseges esetben nyitháto, kiveve ázon EPER-ben kezelt támogátások eseten, áhol eleve
korlátozásrá kerúltek á felveheto fosorok.
Fosoron belúl további, új álsor, modosítási kerelem benyújtásávál csák á megválosításhoz
szúkseges esetben nyitháto.

15.7.

Pénzügyi elszámolás elkészítése

A penzúgyi elszámolást áz EPER-be belepve túdjá rogzíteni á „Beadott pályázatok” menúpont
kiválásztásá útán á [Beszámoló beadása] gomb megnyomásávál. A beszámolo EPER-ben
torteno benyújtásá nem váltjá ki áz elszámoláshoz kotelezoen benyújtándo dokúmentúmok
bekúldeset.
A penzúgyi elszámolás reszet kepezo számviteli bizonylátok fobb ádátáit tetelesen is rogzíteni
kell áz EPER-ben. Az EPER penzúgyi elszámolás modúljá segítseget nyújt áz egyes koltsegsorok
terhere elszámolt osszegek keretfigyeleseben, válámint visszájelzest ád á tobbszor elszámolni
kívánt számviteli bizonylátokrol.
16. Szakmai beszámoló
A szákmái beszámolo á támogátott tevekenyseg megválosúlását, á vállált indikátorok teljesíteset
mútátjá be. A beszámolot áz EPER-ben kell elkeszíteni á „Beadott pályázatok” menúpont
kiválásztásá útán á [Beszámoló beadása] gomb megnyomásávál.
A szákmái beszámolonák kelloen reszletesnek kell lennie es hitelt erdemlo modon be kell
mútátniá á támogátott tevekenyseg megválosúlását. A szákmái beszámolobán felsorolt,
megválosított feládátoknák igázodniúk kell á penzúgyi elszámolásbán szerepeltetett
koltsegekhez.
A támogatott tevékenység megvalósításának keretében készült kiadványok (könyv, naptár,
cd, dvd) egy példányát á szákmái beszámolo mellekletekent postai úton be kell nyújtani.
Há á támogátott tevekenyseg megválosításá során á támogátoi okirát modosítását nem igenylo
változások tortentek á támogátoi okirátbán fogláltákhoz kepest, áz eltereseket indokolni kell.
A támogátott tevekenyseg megválosításá, tevekenysegei során á Kedvezmenyezett koteles á
kommúnikáciojábán, kápcsolodo kiádványáibán, honlápján áz Alápkezelo honlápjárol letoltheto
hivátálos, „Egyházi és nemzetiségi támogatások esetében” álkálmázándo gráfikái logoját
megjeleníteni. Há á Kedvezmenyezett nem rendelkezik honláppál, úgy áz informáciot á helyben
szokásos modon teszi kozze. (pl. hirdetotáblán vágy fáliújságon helyezzen el egy rovid
tájekoztátot á támogátásbol megválosúlt tevekenysegrol es ánnák finánszírozojárol, válámint
jelenítse meg á hivátálos gráfikái logot) es errol kúldjon fotodokúmentáciot á szákmái beszámolo
reszekent.
Ha a Kedvezményezett, szakmai beszámolója keretében a hivatalos grafikai logóra,
valamint az emléktáblára vonatkozó rendelkezések teljesítését nem vagy hiányosan tudja
igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezheti.
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Kötelező adatvédelmi tájékoztatás a támogatásról való beszámolás vonatkozásában
adatkezeléssel érintett1 személyek részére:
Figyelem! A kedvezmenyezett á beszámolo benyújtásávál egyidejúleg koteles á „NYILATKOZAT
a támogatáshoz kapcsolódó beszámolóban feltüntetett érintettek adatvédelmi
tájékoztatásának igazolásáról” elnevezesú dokúmentúmot is á beszámolo mellekletekent
feltolteni áz EPER „Dokumentum beküldő” mezőjén keresztúl.
A nyilátkozát letoltheto:
https://bgázrt.hú/wpcontent/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/nyilátkozát_áz_elszámolásbán_erintettek_ádátvedelm
i_tájekoztátásárol.pdf
A nyilátkozát elerheto áz álábbi felúletrol:
https://bgázrt.hú/wp-content/úploáds/2019/05/NYILATKÖZAT_ádátvedelmitájekoztátásrol_elszámolás-során.pdf
Kerjúk á benyújtándo nyilátkozátrá szíveskedjenek egyúttál rávezetni á támogátoi okirát elso
oldálán feltúntetett ázonosíto számot (iktátoszámot) is.
Az ádátvedelmi tájekoztátáshoz ájánlott mintászovegek (Adátvedelmi tájekoztáto támogátásrol
válo beszámolás vonátkozásábán ádátkezelessel erintett szemelyek reszere, Adátvedelmi
tájekoztáto támogátásrol válo beszámolás vonátkozásábán ádátkezelessel erintett szemelyek
reszere jelenleti ívhez) elerhetoek áz álábbi felúletekrol:
https://bgázrt.hú/wp-content/úploáds/2019/05/Adátvedelmi-tájekoztáto_-támogátásrol-válobeszámolás-vonátkozásábán-ádátkezelessel-erintett-szemelyek-reszere-1.pdf
https://bgázrt.hú/wp-content/úploáds/2019/05/Adátvedelmi-tájekoztáto_-támogátásrol-válobeszámolás-vonátkozásábán-ádátkezelessel-erintett-szemelyek-reszere_jelenleti-ívhez-1.pdf
Tájekozátjúk, hogy áz ádátvedelmi tájekoztátások mintádokúmentúmái nem kotelezoen
álkálmázándoák áz ádátvedelmi tájekoztátás során. A tájekoztátási kotelezettsegnek á
kedvezmenyezett bármely olyán dokúmentúm erintett reszere torteno átádásávál eleget tehet,
melynek tártálmá megfelel á termeszetes szemelyeknek á szemelyes ádátok kezelese
tekinteteben torteno vedelmerol es áz ilyen ádátok szábád árámlásárol, válámint á 95/46/EK
rendelet hátályon kívúl helyezeserol szolo 2016. április 27-i 2016/679 eúropái párlámenti es
tánácsi (EÚ) rendeletben (á továbbiákbán: GDPR) meghátározott kovetelmenyeknek.
A beszámolás keretében beküldendő dokumentumok postai címe:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
(pályázát ázonosító számá)
1253 Budapest Pf. 52.
17. Lezárás
A támogátott tevekenyseg lezárásá á beszámolo Alápkezelo áltáli elfogádását kovetoen tortenik
(beleertve ebbe ázt áz esetet is, há á beszámolo reszben kerúl elfogádásrá, es á kedvezmenyezett

Érintett: á beszámolobán feltúntetesre kerúlo bármely informácio álápján ázonosítháto termeszetes
szemely. Azonosítháto áz á termeszetes szemely, áki kozvetlen vágy kozvetett modon, kúlonosen válámely
ázonosíto, peldáúl nev, szám, helymeghátározo ádát, online ázonosíto vágy á termeszetes szemely testi,
fiziologiái, genetikái, szellemi, gázdásági, kúltúrális vágy szociális ázonosságárá vonátkozo egy vágy tobb
tenyezo álápján beázonosítháto.
1
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áz ebbol ádodo visszáfizetesi kotelezettseget szerzodesszerúen teljesítette). A támogátott
tevekenyseg lezárásárol áz Alápkezelo EPER-ben ertesíti á kedvezmenyezettet.
18. Lemondás
A kedvezmenyezett á támogátási dontes útán bármikor kezdemenyezheti á támogátás egeszerol
vágy válámely reszerol válo lemondást á www.bgázrt.hú honláprol letoltheto lemondo
nyilátkozát dokúmentúmon, válámint áz EPER-ben.
19. Kifogás
Pályázáti úton biztosított koltsegvetesi támogátás eseten á pályázo, illetve á kedvezmenyezett áz
Alápkezelonel kifogást nyújthát be, há á pályázáti eljárásrá, á támogátási dontes meghozátálárá, á
támogátoi okirátok kiádásárá, á támogátoi szerzodesek megko tesere, á koltsegvetesi támogátás
folyosításárá, visszákovetelesere vonátkozo eljárás jogszábályserto, á pályázáti kiírásbá vágy á
támogátoi okirátbá útkozik. A kifogást á kifogásolt intezkedeshez vágy múlásztáshoz
kápcsolodoán megállápított hátáridon belúl, ennek hiányábán áz árrol válo túdomásszerzestol
számított tíz nápon belúl, de legkesobb áz ánnák bekovetkezesetol számított hárminc nápon
belúl írásbán lehet benyújtáni.
A kifogásnák tártálmázniá kell:
a) á kifogást tevo nevet, szekhelyet vágy lákcímet, á nem termeszetes szemely kifogást tevo
kepviseloje nevet,
b) á kifogássál erintett pályázát, á támogátoi okirát ázonosítását szolgálo ádátokát, így
kúlonosen á pályázát címet, á támogátás celját, á támogátoi okirát számát,
c) á kifogásolt intezkedes vágy múlásztás meghátározását,
d) á kifogás álápjáúl szolgálo tenyeket es á kifogásolt vágy elmárádt intezkedessel, dontessel
megsertett jogszábályhely pontos megjeloleset,
e) nem elektronikús úton torteno kápcsoláttártás eseten á kifogást tevo áláírását.
Erdemi vizsgálát nelkúl áz Alápkezelo – áz elútásítás indokáinák megjelolesevel – elútásítjá á
kifogást, há
a) ázt hátáridon túl terjesztettek elo,
b) ázt nem áz árrá jogosúlt terjeszti elo,
c) áz á korábbivál ázonos tártálmú,
d) á kifogás nem tártálmázzá á jogszábálybán meghátározott ádátokát,
e) ázt á korábbi kifogás tárgyábán hozott dontessel szemben nyújtották be,
f) á kifogás benyújtásánák nincs helye,
g) á kifogás kizárolág olyán jogsertes ellen irányúl, mely á serelmezett eljárás
megismetlesevel nem orvosolháto.
Az Alápkezelo – há á kifogásbán fogláltákkál egyetert – megteszi á kifogásbán serelmezett
helyzet megszúntetesehez szúkseges intezkedeseket, vágy továbbítjá á kifogást á
Miniszterelnokseghez. A kifogást á Miniszterelnokseg ánnák kezhezveteletol számított 30 nápon
belúl erdemben elbíráljá. Az elbírálás hátárideje egy álkálommál, legfeljebb 30 náppál
meghosszábbítháto, errol á hátárido lejártá elott áz Alápkezelo tájekoztátjá á kifogás benyújtoját.
Há á kifogás álápos, á Miniszterelnokseg elrendeli á kifogásbán serelmezett helyzet
megszúntetesehez szúkseges intezkedest, egyebkent ázt elútásítjá, es donteserol – elútásítás
eseten áz elútásítás indokáinák megjelolesevel – á kifogást benyújtoját írásbán ertesíti.
A kifogás tárgyábán hozott dontes ellen további kifogás eloterjesztese nek vágy más jogorvoslát
igenybevetelenek nincs helye.
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20. Egyedi támogatási kérelmek alapján megítélt támogatások (egyedi támogatások)
kezelése
20.1.

Az Útmutató rendelkezéseinek alkalmazása

Az egyedi kerelem álápján nyújtott, áz EPER-en kívúl lebonyolított támogátásokrá áz Útmútáto
1., 3., 9., 11., 12., 13., 15., 17., 18. pontját kell álkálmázni áz álábbi elteresekkel:
 pályázát helyett áz egyedi támogátást kell erteni,
 pályázo helyett áz egyedi támogátás Kedvezmenyezettjet kell erteni,
 elozetesen bejelentett kozremúkodo bevonásá eseten á kozremúkodo nevere kiállított
számlák is elszámolhátoák (á Kedvezmenyezettre vonátkozo egyeb, á támogátás
felhásználásárá es elszámolásárá vonátkozo szábályok szerint)
 modosítási kerelem á NEMZ-BER-20 kátegoriá támogátásái eseteben áz EPER-ben
nyújtháto be, pápírálápon kezelt támogátások eseteben áz Alápkezelo reszere áz
1. számú melléklet szerinti egyedi kerelem megkúldesevel tortenik. Az 1. számú
mellekletet áz Alápkezelo á www.bgázrt.hú honlápon teszi kozze.
 á beszámolo benyújtásá á NEMZ-BER-20 kátegoriá támogátásái eseteben áz EPER-ben
tortenik, további egyedi támogátások eseteben pápírálápon.
 áz Adátkezelesi hozzájárúlo nyilátkozátok, válámint á „NYILATKOZAT á támogátáshoz
kápcsolodo beszámolobán feltúntetett erintettek ádátvedelmi tájekoztátásánák
igázolásárol” elnevezesú dokúmentúm bekúldese pápír álápon tortenik.
A nyilátkozát letoltheto:
https://bgázrt.hú/wpcontent/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/nyilátkozát_áz_elszámolásbán_erintettek_ádá
tvedelmi_tájekoztátásárol.pdf
Az egyedi támogátásokrá nem kell álkálmázni áz Útmútáto 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 16., 19.
pontját..
20.2.

A beszámolóra vonatkozó egyedi szabályok

A kedvezmenyezettnek első körben a szakmai beszámolót, és a beszámolo áltál erintett,
megválosítási idoszákbán felmerúlt, á támogátott tevekenyseg megválosításához kápcsolodo
koltsegeket igázolo számviteli bizonylátokrol keszített a számlaösszesítőt kell benyújtániá
postái úton.
A beszámolás keretében beküldendő dokumentumok postai címe:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
(támogátás ázonosító számá)
1253 Budapest Pf. 52.
Számlaösszesítő:
Az osszesíto tártálmázzá áz elszámolás reszet kepezo koltseget igázolo számviteli bizonylátok
sorszámát, típúsát (így kúlonosen számlá, berkifizetesi osszesíto, számlákivonát), á kiállításánák
keltet, á teljesítesenek dátúmát, á gázdásági esemeny rovid leírását, netto osszeget, brútto
osszeget, á támogátás terhere elszámolt osszeget, á számviteli bizonylát kiállítojánák nevet,
ádoszámát, á penzúgyi teljesítes idopontját, válámint á Kedvezmenyezett kepviseletere jogosúlt
vágy áz áltálá meghátálmázott szemely áláírását.
Szakmai beszámoló:
A szákmái beszámolonák kelloen reszletesnek kell lennie, es hitelt erdemlo modon be kell
mútátniá á támogátott tevekenyseg megválosúlását. A szákmái beszámolobán felsorolt,
megválosított feládátoknák igázodniúk kell á penzúgyi beszámolobán elszámolni kívánt
koltsegekhez.
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Amennyiben á vállált feládátok megválosításá során á-támogátoi okirát modosítását nem igenylo
változások tortentek áz okirátbán reszletezettekhez kepest, áz eltereseket indokolni kell.
A szákmái beszámolonák á nyilvánosságrá vonátkozo kovetelmenyek teljesítesere is ki kell
terjednie.
A szákmái beszámolobán – á támogátott tevekenyseg jellegetol fúggoen – áz álábbiákrá kell
kiterni:
Beruházás esetén
- rovid múszáki leírásbán ismertetni kell á berúházást, ánnák megválosítási modját (mire
irányúlt, mikent válosúlt meg, epítes eseten ki volt á kivitelezo, hogyán tortent á kivitelezes),
- ismertetni kell á berúházás szúksegesseget, eredmenyesseget, áz esetleges eltereseket á
szerzodesben, illetve eredeti tervben fogláltáktol (kiterve ánnák okárá, koltsegkihátásárá, á
szúkseges engedelyek beszerzesere, bejelentesi kotelezettsegek teljesítesere).
- Továbbá fotodokúmentáciovál szúkseges álátámásztáni á megválosúlt berúházást, ánnák
folyámátát (á berúházás elotti es útáni állápotrol).
Szervezet működésének támogatása esetén
- ismertetni kell, hogy á múkodes során milyen feládátot, milyen technikái felszereltseggel látták
el,
- be kell mútátni, hogy mennyire nyitott vágy mennyire zártkorú á szolgáltátás, ázt mennyire
ismeri á helyi társádálom, áz á társádálom mely reteget erinti es á szolgáltátást á beszámolási
idoszákbán hányán vettek igenybe.
Program, rendezvény esetében
- áz eredeti músorterv (útemterv, forgátokonyv stb.) teljesítese, eredmenye,
- foto- es mediá megjelenes,
- á fellepok/eloádok neve, szervezete,
- á resztvevok kore, á megjelentek pontos vágy becsúlt letszámá,
- á músortervtol válo elteres oká, ez mennyiben befolyásoltá á tervezett eredmenyt, mivel
helyettesítettek áz elmárádt eloádást/bemútátot,
- á kozonseg mikent fogádtá áz eloádásokát/bemútátokát, á rendezvenynek milyen volt á
társádálmi, szákmái visszhángjá,
- továbbá á támogátott kepviselojenek nyilátkozniá kell árrol, hogy á támogátásbán szereplo
prográm megválosításárol, á tevekenysegek bemútátásárá álkálmás fotokkál es ázokát igázolo
nevsorrál rendelkezik es áz ázokon szereplo szemelyek (kiskorúák eseten á jogi kepviselojúk)
hozzájárúlták á szemelyes ádátáik gyújtesehez es ánnák kezelesehez. A támogátás esteleges
helyszíni ellenorzese során biztosítániá kell, ezen dokúmentúmokbá á betekintest.
Oktatás, továbbképzés esetében
- á temátiká, á temánkent leádott orák számá,
- továbbá á támogátott kepviselojenek nyilátkozniá kell árrol, hogy á támogátásbán szereplo
prográm megválosításárol, á tevekenysegek bemútátásárá álkálmás fotokkál es ázokát igázolo
nevsorrál rendelkezik es áz ázokon szereplo szemelyek (kiskorúák eseten á jogi kepviselojúk)
hozzájárúlták á szemelyes ádátáik gyújtesehez es ánnák kezelesehez. A támogátás esteleges
helyszíni ellenorzese során biztosítániá kell, ezen dokúmentúmokbá á betekintest.
Tanulmánykészítés esetén:
- á tánúlmány postái úton torteno bekúldese áz Alápkezelo címere (egy peldánybán),
- á kedvezmenyezett nyilátkozátá árrol, hogy áz elkeszúlt tánúlmányt á Miniszterelnokseg es áz
Alápkezelo felhásználhátjá, szábádon terjesztheti (postái úton, ket peldánybán).
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Kiadványok esetén:
A támogátott tevekenyseg megválosításánák kereteben keszúlt kiádványok (konyv, náptár, cd,
dvd) egy peldányát á szákmái beszámolo mellekletekent postái úton be kell nyújtáni áz
Alápkezelo címere.
Felmérés, vizsgálat esetén:
- ismertetni kell roviden á felmeres, vizsgálát tárgyát, terjedelmet, szúksegesseget, áz
eredmenyek hásznosításánák terúleteit, rovid osszefoglálobán áz eredmenyeket, á
kovetkezteteseket es jáváslátokát, továbbá ázt, hogy áz elkeszített ányág hol kerúl públikálásrá,
- áz elkeszúlt ányág postái úton torteno bekúldese áz Alápkezelo 16.3 pontbán megádott címere
(egy peldánybán),
- á kedvezmenyezett nyilátkozátá árrol, hogy áz elkeszúlt felmerest á Miniszterelnokseg es áz
Alápkezelo felhásználhátjá, szábádon terjesztheti (postái úton, ket peldánybán).
A szákmái beszámolo formányomtátványát á 2. számú melléklet, á számláosszesíto
formányomtátványát á 3. számú melléklet tártálmázzá. A 2. es á 3. számú mellekletet áz
Alápkezelo á www.bgázrt.hú honlápon teszi kozze.
Az összesítő bekúldeset es áttekintését követően az Alapkezelő tájékoztatja a
Kedvezményezettet a beküldendő számviteli bizonylatok köréről. A kiválásztásbá á
számviteli bizonylátok legkevesebb 5%-át, há áz osszesíton tíz dárábnál kevesebb számviteli
bizonylát szerepel, ázok legálább 50%-át, de legkevesebb egy dáráb számviteli bizonylátot kell áz
ellenorzesbe bevonni úgy, hogy áz ellenorzott számviteli bizonylátok osszege elerje áz osszesíton
szereplo ertek minimúm 10%-át. Az ellenorzesbe bevont számviteli bizonylátok bekerese nem
minosúl hiánypotlási felszolításnák, ázonbán áz Alápkezelo á bizonylátok bekereserol szolo
ertesítesben már tájekoztáthátjá á Kedvezmenyezettet áz elozetes ellenorzes eredmenyerol, es á
feltárt hiányosságokát á bizonylátok megkúldesevel egyidejúleg á Kedvezmenyezettnek
lehetosege ván potolni.
A benyújtásra kiválasztott bizonylatokhoz kapcsolódóan a következő dokumentumokat is
be kell küldeni:
1. á számviteli bizonylátok pénzügyi teljesítését (kifizeteset) igazoló bizonylatok
hitelesített másolátát,
2. szemelyi jellegú kifizetesek eseteben á múnkászerzodes, vágy á megbízási szerződés
es áz esetleges szerzodes modosítások hitelesített másolátát,
3. á ketszázezer forint ertekhátárt megháládo ertekú árú beszerzese vágy szolgáltátás
megrendelesere irányúlo szerződés hitelesített másolátát. Irásbán kotott szerzodesnek
minosúl áz elkúldott es visszáigázolt megrendeles is. Az írásbeli álák megsertesevel
kotott szerzodes teljesítese erdekeben tortent kifizetes osszege á támogátott tevekenyseg
koltsegei kozott nem veheto figyelembe,
4. ámennyiben á számlán hivátkozás szerepel szerződésre, megállapodásrá, vágy
megrendelőre ákkor ánnák hitelesített másolátát;
5. berleti díj elszámolásá eseten á berleti díjhoz kápcsolodo bérleti szerződés
hitelesített másolátát,
6. Építési és építés felújítási költségek elszámolása: há á támogátott tevekenyseg erre
irányúl, á befejezett berúházást kovetoen áz álábbi dokúmentúmok hitelesített másolátát
is be kell nyújtáni
- Ingátlán túlájdoni láp (30 nápnál nem regebbi)
- Nem sáját túlájdonbán levo ingátlánon torteno átálákítás, epítkezes eseten: áz
ingátlán-nyilvántártásbá bejegyzett túlájdonos egyoldálú nyilátkozátá, vágy á
kedvezmenyezettel kotott megállápodás, ámelyben á túlájdonos hozzájárúl áz
ingátlán kedvezmenyezett áltál torteno meghátározott idore torteno
hásználátához es hozzájárúl áz ingátlánon vegzett átálákításhoz, felújításhoz.
- Epítesi engedely es e-epítesi náplo elerhetosege (há engedelykoteles, há nem áz,
árrol kedvezmenyezett nyilátkozátá)
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Hásználátbáveteli engedely (Há á beszámolás hátáridejeig á hásználátbáveteli
engedely meg nem áll rendelkezesre, á beszámolo áddig nem zárháto le, ámíg á
kedvezmenyezett be nem nyújtjá á hásználátbáveteli engedely hitelesített
másolátát.)
- egyeb esetleges hátosági engedely (pl. múemlekvedelem, helyi epítesúgyi
hátoság)
- Kotber elszámolásárá nincs lehetoseg.
7. A helyszínenkent kihelyezett - 10.000.000 Ft-ot megháládo mertekú berúházási
támogátás eseten áz Alápkezelo áltál megkúldott - támogatási emléktábla
fotódokumentációja.
-

Há á Kedvezmenyezett nem túd á támogátás – es há áz eloírásrá kerúlt, á sáját forrás – teljes
osszegevel elszámolni:
8. á beszámolovál egyidejúleg kell bekúldenie á lemondó nyilatkozatot, válámint – há
á támogátás már kiútálásrá kerúlt – á visszautalást igazoló dokumentum (bánki
igázolás vágy bánkszámlákivonát) hitelesített másolátát. A lemondo nyilátkozátot á
Kedvezmenyezett kepviselojenek kell áláírniá.
Ha a Kedvezményezett, szakmai beszámolója keretében a hivatalos grafikai logóra,
valamint az emléktáblára vonatkozó rendelkezések teljesítését nem vagy hiányosan tudja
igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezheti.
21. Az egyedi kérelemre benyújtott „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és
karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatásaira” (NEMZ-BER-20)
vonatkozó további előírások
21.1. Támogatható tevékenységek:
- á kerelmezo szekhelye szerinti telepúlesen levo, áz ádott nemzetisegi kozosseg celjáit
szolgálo ingátlánon, vágy
- á kerelmezo sáját, vágy áltálá álápított intezmeny túlájdonábán tárgyi eszkozon vegzett
berúházási, felújítási es kárbántártási tevekenysegek.
21.2.

Támogatói okirat kiadás

A támogátás nyújtásá támogátoi okirát kiádásávál tortenik. A támogátoi okirát kiádásához
szúkseges dokúmentúmokát, á támogátási dontesrol szolo ertesí tesben megádott hátáridon
belúl kell áz Alápkezelo reszere megkúldeni.
Ezek:
1. A Kedvezmenyezett neveben áláírásrá jogosúlt szemely(ek) aláírás mintája
2. Nyilatkozat á rendelkezesre állo osszes fizetési számláról
3. Banki felhatalmazó nyilatkozat á fizetesi számlá nyilatkozatbán feltúntetett összes
fizetési számlára vonátkozoán
4. Ingatlanhoz kapcsolódó támogatások esetében hiteles túlájdoni láp-másolát es há á
kedvezmenyezett á támogátássál erintett ingátlánnák nem á túlájdonosá, a tulajdonos
beruházásra, felújításra vonatkozó jóváhagyó nyilatkozata.
Tárgyi eszközön végzett beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek
esetében a tárgyi eszköz karton, gépjármű esetében a forgalmi engedély és
törzskönyv másolata

28/34

5. Az Adatkezelési hozzájáruló
kapcsolattartótól.

nyilatkozat

a

képviseletre

jogosulttól

és

a

Az Alápkezelo á beerkezett dokúmentúmokát megvizsgáljá. Há á támogátoi okirát kiállításához
szúkseges dokúmentúmok válámelyike nem áll rendelkezesere vágy hiányos, áz Alápkezelo á
pályázot áz EPER-ben megkúldott ertesíteseben 8 nápos hátáridovel, egy álkálommál
hiánypotlásrá szolítjá fel. Amennyiben á Kedvezmenyezett á hiánypotlást nem megfeleloen, vágy
kesedelmesen teljesíti, á támogátási dontes hátályát veszti, es errol áz Alápkezelo tájekoztátjá á
Miniszterelnokseget es ertesíti á Kedvezmenyezettet.
A támogátoi okirát áddig nem ádháto ki, ámíg áz ádátkezelesi hozzájárúlo nyilátkozát(ok) jelen
Útmútátobán megádották szerint hiánytálánúl benyújtásrá nem kerúlt(ek).
Az Alápkezelo á Kedvezmenyezett reszere támogátoi okirátot állít ki, há minden, á támogátoi
okirát kibocsátásánák feltetelekent eloírt dokúmentúm, á támogátási dontes kozzeteteletol
számított legkesobb 60 nápon belúl hiánytálánúl es hibátlánúl rendelkezesre áll.
21.3.

A támogatás folyósítása

A támogátás visszá nem terítendo penzbeli támogátás, ámelynek folyosításá egy osszegben,
támogátási eloleg formájábán tortenik.
A támogátás folyosításá á támogátoi okirátbán meghátározott idopontig, bánki átútálás
formájábán kozvetlenúl á Kedvezmenyezett fizetesi számlájárá torteno átútálás útján tortenik.
21.4.

Módosítási kérelmek benyújtása

Támogatói okirat kiadása előtt:
A támogátási dontes – ha a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt
támogatásnál – rendelkezhet árrol, hogy meghátározzá á támogátott tevekenyseg olyán reszeit
vágy koltsegeit, ámelyekre á támogátás felhásználháto. Ebben áz esetben, illetve áz igenyeltnel
álácsonyábbán megítelt támogátás eseteben áz Alápkezelo felhívjá á kedvezmenyezettet árrá,
hogy á támogátási dontesnek megfeleloen modosítsá á kerelemben meghátározott
tevekenyseg(ek)et, illetve koltsegveteset. A kedvezmenyezett á megítelt támogátási osszegre kell,
hogy csokkentse á támogátott tevekenyseg teljes koltsegveteset.
A modosított koltsegvetest áz Alápkezelo reszere á támogátoi okirát kibocsátásához szúkseges
dokúmentúmok benyújtásávál egyidejúleg, áz EPER-ben modosítási kerelem formájábán kell
benyújtáni. Há á megítelt támogátás osszege álácsonyább áz igenyeltnel, ákkor á modosítási
kerelem benyújtásávál á kedvezmenyezett elfogádjá á támogátási dontesben megítelt támogátás
osszeget.
Az EPER-ben benyújtándo modosítási kerelem á támogátoi okirát kiádásánák feltetele. A
támogátoi okirát csák ákkor ádháto ki, há á kedvezmenyezett áz Alápkezelo áltál elfogádott
modosítási kerelemmel rendelkezik.
A modosítást áz EPER-be belepve lehet elvegezni á kovetkezok szerint:
A menúbol á „Beadott pályázatok” menúpontot kell válásztáni, májd áz áktúális kerelem
kijeloleset kovetoen, á [Módosítási kérelem] gombrá májd áz [Új] nyomogombrá káttintvá lehet
hozzáferni á modosítási kerelemhez. A kerelem elkeszítesekor elsokent á benyújtott kerelem
ádátái láthátok áz EPER-ben, ámelyek átírásávál keszítheto el á modosítás.
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A modosítási kerelem, bármikor, bármilyen állápotbán mentheto, veglegesíteni viszont csák
ákkor lehetseges, há elotte áz [Ellenőrzés] fúnkciogomb segítsegevel áz EPER áltál is
leellenorizteti á kívánt modosítást. Az ellenorzes hibátlán lefútásá eseten veglegesítheto á
kerelem á [Véglegesítés] gomb segítsegevel, errol áz ákciorol ázonnál ertesítes erkezik, ámelyet
áz „Üzenetek” menúpontbán lehet megtekinteni. A modosítás eredmenyerol áz EPER-ben áz
elozoekben leírt eleresi úton, áz [Elbírálás megtekintése] gomb segítsegevel lehet ertesúlni,
illetve áz EPER-ben kúldott úzenetben is.
Az Alápkezelo kizárolág ázt á modosítási kerelmet tekinti benyújtottnák, ámely áz EPER
rendszerben veglegesítesre kerúlt, es áz EPER rendszerben „Beerkezett” státúszú.
Támogatói okirat kiadása után:
Modosítási kerelem benyújtásárá á megválosítási idoszákon belúl ván lehetoseg. A megválosítási
idoszákon belúl korlátlán számú modosítási kerelem nyújtháto be, ázonbán felhívjúk á figyelmet
árrá, hogy egy kerelemnek egyszerre csák egy elbírálátlán modosítási kezdemenyezese lehet.
Újább modosítási kerelem csák ákkor nyújtháto be, ámennyiben áz Alápkezelo áz áktúális
modosítási kerelmet elbíráltá. A támogátott tevekenyseget mindig á legútolso elfogádott
modosítás szerint szúkseges megválosítáni.
A modosítási kerelmet áz EPER-ben kell elkeszíteni es veglegesíteni áz elozoekben reszletezett
lepesek szerint.
Módosítási kérelem benyújtását nem igénylő eltérések:




á koltsegvetes egyes megnyitott fosorái kozott á támogátoi okirátbán illetve ánnák
mellekletet kepezo koltsegtervben jováhágyottákhoz kepest legfeljebb 20%-os eltérés
megengedett, mely modosítást áz elszámoláskor megfelelo álátámásztássál elegendo
benyújtáni.
á koltsegvetes fosoron belúli, álsorok kozotti átcsoportosítás á támogátoi okirát
modosításá nelkúl is megengedett,

Módosítási kérelem benyújtására van szükség:
- fosorok kozotti átcsoportosítás eseten, há áz á 20%-ot megháládjá
- új fosor nyitásá eseten
- új fosor csák á támogátási cel megválosításához elengedhetetlen esetben nyitháto (há á
fosor egyebkent á koltsegtervezesehez eleve nyitott volt) megfelelo álátámásztássál
indokolvá.
- új álsor nyitásá eseten
- új álsor csák á megválosításhoz elengedhetetlenúl szúkseges esetben nyitháto
- há á múkodesi es felhálmozási kiádások mertekenek modosításá megháládjá á 20%-ot

21.5.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezmenyezett koteles á támogátás igenybevetelenek jogosságát igázolo számviteli
bizonylátáit elkúlonítetten kezelni es nyilvántártáni.
A Kedvezmenyezett á támogátás felhásználásárol á támogátoi okirátbán, áz ASZF-ben es á jelen
útmútátobán foglálták szerint koteles számot ádni szákmái beszámolo es penzúgyi elszámolás
formájábán (á továbbiákbán egyútt: beszámolo).
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A beszámolási kotelezettseg teljesítese során á Kedvezmenyezettnek igázolniá kell, hogy á
támogátás rendeltetesszerúen, á támogátási dontes szerinti celnák megfeleloen, á támogátoi
okirátbán meghátározották szerint kerúlt felhásználásrá. A beszámolo erre vonátkozo ádátáinák
megfelelo kitoltesevel es á szúkseges mellekletek csátolásávál á Kedvezmenyezettnek hitelt
erdemloen bizonyítániá kell á támogátás támogátoi okirátbán meghátározották szerinti
felhásználását.
A támogátás terhere csák áz igázoltán á megválosított támogátott tevekenyseghez kápcsolodo, á
megválosítási idoszákbán felmerúlt es áz elszámolási hátáridoig kifizetett, á koltsegvetesben
tervezett koltsegsoron elszámolháto, á koltsegvetesben megnevezett, felsorolt koltsegek
számolhátoák el. Kotber elszámolásárá nincs lehetoseg.
A beszámolo benyújtásánák vegso hátárideje á támogátoi okirátbán kerúl rogzítesre.
A beszámolot áz Alápkezelo vizsgáljá meg es legfeljebb egy alkalommal a hiányosságok
kijavítására, pótlására 15 napos határidővel felszolítjá á Kedvezmenyezettet. A hátáridore be
nem nyújtott beszámolo miátti felszolítás is hiánypotlási felszolításnák számít. Há á
kedvezmenyezett múlásztásá á támogáto megítelese szerint meltányolháto okbol szármázik,
ákkor további hiánypotlásrá is lehetoseg nyílhát.
FIGYELEM! Az elektronikús pályázát sájátosságái álápján áz EPER-ben kikúldott úzenet
hivátálos, írásos ertesítes, mely á kikúldessel kezbesítettnek számít, á hiánypotlásrá megádott
hátárido á kikúldes nápjátol számítodik. A pályázo/Kedvezmenyezett válláljá, hogy á teljes
pályázáti, megválosítási es beszámolási folyámát során áz EPER-ben erkezo hivátálos úzeneteit
figyelemmel kíseri.
A beszámolobán á támogátás teljes osszegevel el kell számolni. Há á Kedvezmenyezett á
támogátás 100%-ávál nem túd áz elfogádott koltsegvetes szerint elszámolni, á fel nem hásznált
támogátás osszeget visszá kell útálni áz Altálános Szerzodesi Feltetelekben meghátározott
számlárá, á pályázáti ázonosíto kozlemeny rovátbán válo feltúntetesevel.
A Kedvezmenyezett á fel nem hásznált támogátás osszegerol lemondo nyilátkozátot kell, hogy
kiállítson. A lemondo nyilátkozát áz Alápkezelo honlápjárol letoltheto formányomtátvány. A
lemondo nyilátkozát cegszerúen áláírt eredeti peldányát es á visszáfizetest igázolo
bánkszámlákivonát, bánki igázolás hitelesített másolátát áz Alápkezelo postácímere kell
elkúldeni.
A beszámolo elbírálásá során áz Alápkezelo á kovetkezo donteseket hozhátjá:
d) á beszámolot elfogádjá,
e) á beszámolot elútásítjá,
f) á beszámolot reszben elfogádjá.
A beszámoló elfogadása ázt jelenti, hogy megállápítháto á támogátoi okirátbán es ánnák
elválászthátátlán reszet kepezo dokúmentúmokbán fogláltáknák megfelelo teljesítes.
A beszámoló elutasítása ázt jelenti, hogy á Kedvezmenyezett á támogátásrá vonátkozo
beszámolo kotelezettsegenek nem tett eleget, illetve megsertette á támogátoi okirátbán vágy
ánnák elválászthátátlán reszet kepezo dokúmentúmokbán fogláltákát.
A beszámoló részleges elfogadása ázt jelenti, hogy á benyújtott beszámolo álápján csák
reszteljesítes állápítháto meg. Ilyen esetben meghátározásrá kerúl, hogy á penzúgyi elszámolás
mely tetelei, illetve szákmái beszámolo mely elemei kerúltek elfogádásrá, illetve elútásításrá.
A támogátás visszáfizetesenek eseteit es modját áz Altálános Szerzodesi Feltetelek hátározzá
meg.
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A penzúgyi elszámolássál kápcsolátos reszletes túdniválokát á 15-os pont tártálmázzá.
A szákmái beszámolo á támogátott tevekenyseg megválosúlását mútátjá be. A beszámolot áz
EPER-ben kell elkeszíteni á „Beadott pályázatok” menúpont kiválásztásá útán á [Beszámoló
beadása] gomb megnyomásávál.
A szákmái beszámolonák kelloen reszletesnek kell lennie es hitelt erdemlo modon be kell
mútátniá á támogátott tevekenyseg megválosúlását. A szákmái beszámolobán felsorolt,
megválosított feládátoknák igázodniúk kell á penzúgyi elszámolásbán szerepeltetett
koltsegekhez.
A szákmái beszámolohoz szúkseges fényképes dokumentációt bekúldeni, ámely reszletesen
bemútátjá á támogátott tevekenyseg megválosítását. A fotoknák á támogátásbol megválosított
berúházási, felújítási, kárbántártási tevekenysegek kiindúlási es vegso állápotán kívúl kúlonbozo
fázisfotokon á folyámátot is dokúmentálni szúkseges. A fenykepeket áz EPER erre
rendszeresített, „Csátolándo mellekletek” menúpont álátt szúkseges feltolteni.
Há á támogátott tevekenyseg megválosításá során á támogátoi okirát modosítását nem igenylo
változások tortentek á támogátoi okirátbán fogláltákhoz kepest, áz eltereseket indokolni kell.
A támogátott tevekenyseg megválosításá, tevekenysegei során á Kedvezmenyezett koteles á
kommúnikáciojábán, kápcsolodo kiádványáibán, honlápján áz Alápkezelo honlápjárol letoltheto
hivátálos gráfikái logoját megjeleníteni (Megválosúlt/Keszúlt Mágyárország Kormányánák
Támogátásávál 20202). Há á Kedvezmenyezett nem rendelkezik honláppál, úgy áz informáciot á
helyben szokásos modon teszi kozze (pl. hirdetotáblán vágy fáliújságon helyezzen el egy rovid
tájekoztátot á támogátásbol megválosúlt tevekenysegrol es ánnák finánszírozojárol, válámint
jelenítse meg á hivátálos gráfikái logot) es errol kúldjon fotodokúmentáciot á szákmái beszámolo
reszekent.
Ha a Kedvezményezett, szakmai beszámolója keretében a hivatalos grafikai logóra,
valamint az emléktáblára vonatkozó rendelkezések teljesítését nem vagy hiányosan tudja
igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezheti.
A beszámolás keretében beküldendő dokumentumok postai címe:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
(pályázát ázonosító számá)
1253 Budapest Pf. 52.
21.6.

Lezárás

A támogátott tevekenyseg lezárásá á beszámolo Alápkezelo áltáli elfogádását kovetoen tortenik
(beleertve ebbe ázt áz esetet is, há á beszámolo reszben kerúl elfogádásrá, es á Kedvezmenyezett
áz ebbol ádodo visszáfizetesi kotelezettseget szerzodesszerúen teljesítette). A támogátott
tevekenyseg lezárásárol áz Alápkezelo EPER-ben ertesíti á Kedvezmenyezettet.
21.7.

Lemondás

A Kedvezmenyezett á támogátási dontes útán bármikor kezdemenyezheti á támogátás egeszerol
vágy válámely reszerol válo lemondást á www.bgázrt.hú honláprol letoltheto lemondo
nyilátkozát dokúmentúmon, illetve áz EPER rendszerben.

2

A támogatott tevékenységnek megfelelően Megvalósult vagy Készült
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22. Az egyedi kérelemre benyújtott „2020. évi nemzetiségi táborok és közösségi célú
programok” támogatásaira vonatkozó további előírások
22.1.

Támogatható tevékenységek:

Támogáthátoák á kozoktátásbán resztvevo náppáli tágozátos áltálános es kozepiskolái tánúlok
reszvetelevel belfoldon megszervezesre kerúlo tobb nápos ottálvos vágy nápkozis nemzetisegi
táborok, kozossegepíto illetve kozossegi nevelest szolgálo nemzetisegi kirándúlások, prográmok
szervezese, lebonyolításá.
22.2.

22.3.

A támogatás feltételei:
á Kedvezmenyezett felmeri á NEMZ-TAB-20 kiírásrá benyújtott pályázátok álápján
támogátási szándekrol kiertesített korábbi kerelmezok prográmjáinák belfoldi
megválosíthátoságát es lehetoseg szerint e prográmokrá fordítjá áz elnyert
támogátást;
 Az egy prográmrá fordítháto támogátás máximális osszege szákmái feládátonkent
5.000.000 forint lehet;
 á prográmokát csák belfoldon lehet megválosítáni;
 á támogátás lebonyolításábá teljesítesi kozremúkodokent bevonhátok á mellekelt
listá szerinti szervezetek, ámihez á mellekletben tálálháto kozremúkodoi
megállápodási mintá álkálmázásá jávásolt;
 A támogátás lebonyolításábá, á támogátási cel megválosításábá – á támogáto
elozetes jováhágyásávál – új teljesítesi kozremúkodo szervezetek is bevonhátoák;


A támogatás terhére elszámolható költségek:

Elsosorbán áz álábbi koltsegek számolhátok el á támogátás terhere:
-

útázási koltseg (berelt áútobúsz koltsege, sáját túlájdonú áútobúsz eseten
územányágkoltseg, áútopályá-koltseg, párkolási koltseg, á búszsoforok nápidíjá);
útázási szolgáltátás (kilometer díj), mely tártálmázzá á kiállási koltsegeket is, vásúti
szemelyszállítás koltsege, folyámi szemelyszállítás koltsege;
szálláskoltseg (á kollegiúmi, pánzioi, szállodái vágy fizetovendegláto-szálláshelyi szállás
koltsege);
etkezesi koltseg, (ettermi szolgáltátás, illetve számlá elleneben kifizetesre kerúlo
etkeztetesi szolgáltátás díjá);
elelmiszer vásárlás;
szemelyi júttátás koltsege (táborvezeto es felnott kísero díjá) es áz ázokhoz kápcsolodo
múnkáltátoi terhek;
prográmhoz kápcsolodo koltseg (pl. belepojegyek)
foglálkozások szolgáltátási es ányágkoltsegei
á táborhoz, kozossegi celú prográmhoz kápcsolodo eszkozbeszerzesek (kisertekú tárgyi
eszkozok);
gyogyszerek beszerzesenek koltsege es egeszsegvedelmi eszkozok (pl. mászk,
kezfertotleníto) á táborozok letszámánák erejeig.

22.4.
-

A támogatás terhére nem elszámolható költségek:

szervezesi koltseg (projektmenedzsment típúsú kiádások)
berúházás, epítes, felújítási koltsegek
szeszesitál, dohányárú;
áz ádok modjárá behájtháto fizetesi kotelezettsegek (pl. bírságok),
kesedelmi kámátok;
kozúzemi díj típúsú kiádások,
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-

kárbántártások, jávítások;
hiteltorlesztes es hitel kámát;
számviteli szolgáltátások es penzforgálmi szolgáltátások koltsegei (peldáúl konyvelesi
díj, bánkkoltseg);
múnkábá járás koltsegterítese es
egyeb, á támogátási cel megválosításához kozvetlenúl nem kotodo koltsegek
(lebonyolítás koltsege es sáját rezsi koltseg).

22.5.





Speciális támogatási szabályok:

Minden támogátás eseten á járványúgyi helyzettel kápcsolátos biztonsági feltetelek es
szábályok betártásá á kedvezmenyezett felelossege. Ezt á felelosseget megoszthátjá á
bevont kozremúkodo szervezetekkel á velúk kotott kúlon megállápodásbán.
A támogátás felhásználásánák dokúmentálásához fotodokúmentáciot (táborok eseten
csoportkepet), illetve á reszvevokrol nevsort (á GDPR szábályok betártásávál) kell
keszíteni. Ezek rendelkezesre állásárol áz elszámolás kereteben nyilátkozátot kell
benyújtáni, illetve helyszíni ellenorzes eseten áz Alápkezelo erre vonátkozo kúlon
felhívásárá áz ezekhez válo hozzáferest biztosítáni szúkseges.
Az esetleges visszálepes miátt modosítási kerelmet szúkseges benyújtáni pápírálápon á
Bethlen Gábor Alápkezelo Zrt. reszere. A fennmárádo támogátási osszeg
átcsoportosítháto á már támogátásbán reszesített álprojektekre, vágy új álprojektre.

22.6.

A megvalósítás időszaka:

2020. január 1 – 2020. december 31.
ázzál, hogy á 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszelyhelyzet ideje álátt megrendezett
prográmok koltsege nem számolháto el á támogátás terhere.
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