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1. Általános rendelkezések 
 
Jelen ú tmútáto  (á tová bbiákbán: Ú tmútáto ) hátá lyá kiterjed minden olyán pá lyá zát e s egyedi 
ke relem álápjá n nyú jtott ko ltse gvete si tá mogátá srá, ámelyet á Bethlen Gá bor Alápkezelo  Zrt. (á 
tová bbiákbán: Alápkezelo ) á nemzetise gi e s egyhá zi ce lú  fejezeti kezele sú  elo irá nyzátok 
kezele se ro l e s felhászná lá sá ro l szo lo  2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 1. melle klete ben 
meghátá rozott olyán, nemzetise gi tá mogátá si ce lú  fejezeti kezele sú  elo irá nyzát terhe re nyú jt, 
ámely tekintete ben áz Alápkezelo  kezelo  szervke nt kerú lt kijelo le sre.  
 
A jelen Ú tmútáto bán hászná lt fogálmák e rtelmeze se tekintete ben á Bethlen Gá bor Alápkezelo  
Nonprofit Zrt. á ltál kezelt egyes egyhá zi e s nemzetise gi tá mogátá sokhoz kápcsolo do  A ltálá nos 
Szerzo de si Felte telekben (á tová bbiákbán: A ltálá nos Szerzo de si Felte telek) foglálták 
álkálmázándo k.  

 
A jelen Ú tmútáto bán á tá mogáto i okirátrá vonátkozo án meghátá rozott rendelkeze sek – elte ro  
rendelkeze s hiá nyá bán – á tá mogátá si szerzo de sre, illetve áz áz álápjá n le trejo tt tá mogátá si 
jogviszonyrá is álkálmázándo k. 
 

 

2. A pályázat alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó előírások 
 

A 2020. e vben egy pá lyá záti kátego riá kerú l megválo sí tá srá: 
 
A nemzetise gi civil szervezetek 2020. e vi ko ltse gvete si tá mogátá sá (NEMZ-CISZ-20) 
 
 
3. A pályázat benyújtásával igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek 
 
A levonháto  á ltálá nos forgálmi ádo  (á tová bbiákbán: á fá) nem tá mogátháto , eze rt á pá lyá zo nák 
nyilátkozniá kell áz á fá levoná si jogá ro l. A pá lyá zát ko ltse gvete se t ú gy kell megtervezni, hogy áz 
megfeleljen á pá lyá zo rá vonátkozo  á fá elszá molá si szábá lyoknák. 
 
Há á pá lyá zo  á fá levoná si joggál rendelkezik, á pá lyá zátrá jogszábá ly álápjá n levonháto  á fá 
o sszege t nem szá molhátjá el á tá mogátá s terhe re. Az á fá o sszege ákkor sem szá molháto  el, há á 
pá lyá zo  á fá levoná srá jogosúlt, de nem e l á levoná s leheto se ge vel. 
 
A tá mogátá s terhe re kizá ro lág á kedvezme nyezett neve re kiá llí tott, á tá mogáto i okirátbán 
ro gzí tett megválo sí tá si ido szákbán keletkezett bizonylátok szá molháto k el. Ennek e rtelme ben 
csák olyán ko ltse get igázolo  bizonylátok fogádháto ák el, ámelyeken á teljesí te s ido pontjá, – há á 
bizonyláton feltú ntete sre kerú l teljesí te si ido szák, illetve szá mlá zott ido szák – á megválo sí tá si 
ido szákbá esik e s á tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá hoz ko zvetlenú l kápcsolo dik. 
 
A szá mviteli bizonylátok pe nzú gyi teljesí te se nek (kifizete se nek) legke so bb á tá mogáto i 
okirátbán ro gzí tett, á beszá molo  benyú jtá sá rá nyitvá á llo  hátá rido ig meg kell to rte nnie.  
 
4. Megvalósítási időszak 
 
A megválo sí tá si ido szák á pá lyá záti ádátláp „Projekt kezdete” e s „Projekt vége” elneveze sú  
ádátmezo iben megádott ádátokát jelenti. 
 

 NEMZ-CISZ-20 kátego riá: 2020. jánúá r 1 – 2020. december 31. 
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5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 
 

5.1. Pályázati dokumentáció 
 
A pá lyá záti kií rá s e s áz Ú tmútáto  egyú tt tártálmázzá á pá lyá zá shoz szú kse ges o sszes felte telt. A 
pá lyá zát kizá ro lág elektronikúsán, á pá lyá záti ádátláp Elektronikús Pá lyá zátkezele si e s 
Egyú ttmú ko de si Rendszerben (á tová bbiákbán: EPER) to rte no  kito lte se vel e s á ko telezo  
melle kletek csátolá sá vál nyú jtháto  be.  
 

5.2. Kötelező regisztráció 
 
Az EPER-ben egyszer szú kse ges regisztrá lni. Há á regisztrá cio  sorá n megádott ádátokbán 
vá ltozá s to rte nt, ázokát áz EPER-ben mo dosí táni kell e s ú j regisztrá cio s nyilátkozátot kell 
benyú jtáni. A pá lyá zo  á korá bbi regisztrá cio já ro l informá cio t á „Regisztráció kereső” fúnkcio  
segí tse ge vel káphát. 
 
FIGYELEM! A korá bbán áz EPER-ben ve grehájtott regisztrá cio k e s áz Emberi Ero forrá s 
Tá mogátá skezelo ho z benyú jtott regisztrá cio s nyilátkozátok tová bbrá is e rve nyben márádnák. 
Megle vo  e s e rve nyes regisztrá cio  esete n áz Alápkezelo ho z csák ákkor szú kse ges ú j regisztrá cio s 
nyilátkozátot benyú jtáni, há áz ádátokbán vá ltozá s to rte nik. 
 

5.3. A regisztráció menete 
 

A regisztrá cio hoz mú ko do  elektronikús leve lcí mre (e-máil cí mre) ván szú kse g. Le pjen á 
www.bgázrt.hú oldálrá, májd káttintson áz EPER bele pe s felirátrá, ázútá n pedig á Regisztráció 
gombrá. 

 
A regisztrá cio  sorá n áz „Általános”, „Alapadatok”, „Működési hatókör”, „Címadatok”, 
„Telephely”, „Banki adatok”, „Információs adatok” e s „Nyilatkozatok” fú leken ve giglápozvá 
(bál oldáli menú sor) meg kell ádniá á szervezet/szeme ly ázonosí tá sá hoz szú kse ges ádátokát. 

 
Az eljá rá s ákkor sikeres, há á Regisztráció gombrá káttintvá nem káp ú zenetet hiá nyzo  
ádátokro l, hánem árro l e rtesú l, hogy áktivá cio s e-máilt kú ldo tt áz EPER. Regisztrá cio já t ú gy túdjá 
e rve nyesí teni, hogy á megkápott áktivá cio s e-máilben tálá lháto  linkre káttint á befejeze sto l 
szá mí tott 72 o rá n belú l. 72 o rá letelte útá n áz EPER áútomátikúsán to rli á megádott ádátokát e s 
á regisztrá cio t ú jbo l el kell ve gezni. Az EPER hibáú zenetet kú ld, há 72 o rá n belú l isme telten 
regisztrá l. Há áz áktivá cio s e-máilt nem káptá meg, ke rjú k, fordúljon áz Alápkezelo  honlápjá n 
ko zze tett ú gyfe lszolgá láti ele rheto se gekhez. 

 
5.4. Regisztrációs nyilatkozat 

 
A regisztrá lt pá lyá zo  ko teles áz Alápkezelo nek benyú jtáni áz EPER-bo l kinyomtátháto  
„Regisztrációs Nyilatkozat”-nák á szervezet ke pviselo je á ltál álá í rt egy eredeti pe ldá nyá t. A 
regisztrá cio s nyilátkozátot egy eredeti (ke k tollál álá í rt) példányban (álá í rt melle kletekkel 
egyú tt) postái ú ton kell bekú ldeni áz Alápkezelo  leveleze si cí me re. A regisztrá cio s ádátokbán 
to rte no  vá ltozá s esete n á vá ltozá st ko veto  8 nápon belú l ú j regisztrá cio s nyilátkozátot kell 
benyú jtáni. 

 
Leveleze si cí m:  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Házái Egyhá zi e s Nemzetise gi Tá mogáto sok Igázgáto sá gá 
Nemzetise gi tá mogátá sok osztá lyá 
1253 Búdápest, Pf. 52. 

 
A regisztrá cio s nyilátkozát kinyomtátá sá hoz ke rjú k, le pjen be áz EPER-be, vá lásszá á „Reg. 
nyilatkozat” menú pontbán á Nyilatkozat nyomtatása gombot. Az EPER pdf dokúmentúmot 

http://www.bgazrt.hu/
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ke szí t. Há nincs szá mí to ge pe n pdf dokúmentúm olvásá sá rá álkálmás prográm, telepí tenie kell 
egyet. 

 
Leheto se g ván megádni telephely ádátokát is á szervezet sájá t ádátáiná l (EPER-be bele pve á 
„Saját adatok” menú pontbán). Az í gy bejelentett telephely cí mre kiá llí tott szá mlá k 
elszá molháto k á pe nzú gyi elszá molá s sorá n. Fontos, hogy telephely megádá sá esete n á 
kinyomtátott regisztrá cio s nyilátkozáthoz csátolni kell á telephelyről szóló NAV bejelentő 
másolatát is. 
 

5.5. Regisztrációval kapcsolatos határidők 
 

A regisztrá cio vál nem rendelkezo  pá lyá zo knák legke so bb áz elso ke nt benyú jtáni kí vá nt 
elektronikús pá lyá zát benyú jtá si hátá rideje ig kell postá rá ádniá e s bekú ldenie á regisztrá cio s 
nyilátkozátot áz Alápkezelo  re sze re. 

 
Ke rjú k áz e rve nyes regisztrá cio vál rendelkezo  pá lyá zo kát, hogy elleno rizze k áz EPER-ben 
megádott ádátáikát. Há vá ltozá s to rte nt vágy mo dosí tá s szú kse ges, á mo dosí tott regisztrá cio s 
nyilátkozát (ámelyet á szervezet ke pviselo je nek kell álá í rniá) egy eredeti pe ldá nyá t á pá lyá zát 
benyú jtá si hátá rideje ig kell postá rá ádni e s bekú ldeni áz Alápkezelo  re sze re. 
 

5.6. Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése 
 

A bekú ldo tt regisztrá cio s nyilátkozátot e s á pá lyá záti dí j megfizete se t áz Alápkezelo  múnkátá rsái 
elleno rzik e s iktátjá k áz EPER-ben. Ameddig nem káp „e rve nyes” jelo le st áz EPER-ben á 
regisztrá cio s nyilátkozát e s á pá lyá záti dí j megfizete se nem to rte nik meg, áddig áz EPER minden 
bele pe skor ú zenetben figyelmezteti erre. Ke rjú k, hágyjá figyelmen kí vú l ezt áz ú zenetet, há 
korá bbán má r postá ztá áz Alápkezelo  szá má rá á regisztrá cio s nyilátkozátot, illetve megfizette á 
pá lyá záti dí ját. Sem á pá lyá zát elke szí te se t vágy ve glegesí te se t, sem má s mú veletet nem korlá toz 
ez á figyelmeztete s. 
 

5.7. Pályázati díj 
 

A regisztrá lt pá lyá zo  ko teles áz Alápkezelo  re sze re befizetni á 3.000 Ft, ázáz há romezer forint 
pá lyá záti dí ját. A pá lyá záti dí j befizete se csák bánki á tútálá ssál to rte nhet. A pályázati díjat, 
pályázati évenként, egy szervezetnek csak egyszer kell megfizetnie! A pá lyá záti dí ját áz 
Alápkezelo  10032000-00310024-00000017 szá mú  szá mlá já rá kell a pályázat 
véglegesítésének időpontjáig á tútálni. 
 
A pá lyá záti dí j á tútálá sákor ke rjú k, áz EPER-ben megádott felhászná lo nevet vágy á szervezet 
adószámát, tová bbá  a felhívás kódját (NEMZ-20) szí veskedjen feltú ntetni á megjegyze s 
rovátbán. (Tánkerú leti inte zme nyek esete ben á megegyezo  ádo szá m miátt, minden esetben á 
felhászná lo ne v feltú ntete se szú kse ges!) A pá lyá záti dí j á tútálá st csák ábbán áz esetben á ll 
mo dúnkbán elfogádni, há á befizeto  megegyezik á regisztrá lt pártnerrel. A nem beázonosí tháto  
pá lyá záti útálá sok visszáfizete sre kerú lnek. 
 

5.8. Pályázat elkészítése és benyújtása 
 
Az EPER-be válo  bele pe s útá n á „Pályázati kategóriák” menú pontrá káttintvá megtekintheti áz 
áktúá lis pá lyá záti kií rá sokát. A pá lyá záti kátego riá megjelo le se útá n á [Megtekintés és új 
pályázat beadása] gombrá káttintvá megtekintheti á kivá lásztott pá lyá záti kátego riá 
álápádátáit, e s megkezdheti áz ú j pá lyá zát benyú jtá sá t.  

 
A regisztrá cio hoz hásonlo án itt is á bál oldálon ú n. lápozo  fú leket tálá l, ámelyeken ve gigháládvá 
to ltheti ki á pá lyá záti ádátlápot. 
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„Alápádátok” 
 

Az EPER á regisztrá cio s ádátokbo l áútomátikúsán to lti ki. 
 

„Pá lyá zo  ádátái” 
 
Az EPER á regisztrá cio s ádátokbo l áútomátikúsán to lti ki. 
 
Ke rjú k á pá lyá zo t, hogy á „Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos” ádátmezo  e rte ke t á llí tsá 
„igen”-re. Ennek hátá sá rá áz EPER á regisztrá cio  sorá n megádott ádátokát áútomátikúsán 
beemeli á kito ltendo  mezo kbe. 
 

„Szá mlátúlájdonos” 
 
Ke rjú k á pá lyá zo t, hogy, „igen” e rte ket jelo ljo n meg á „Számlatulajdonos a pályázóval azonos” 
ádátmezo ben. Ennek hátá sá rá áz EPER á regisztrá cio  sorá n megádott ádátokát áútomátikúsán 
beemeli á kito ltendo  mezo kbe. 

 
„Projektádátok” 

 
A pá lyá zátnák egyedi cí met kell ádni e s meg kell jelo lni á pá lyá zát kezdete e s ve ge dá túmot áz 
Ú tmútáto  4. pontjá bán megádották szerint. Az EPER -ben á pá lyá zát cí me „Projekt címe”-ke nt, á 
pá lyá zát kezdete e s ve ge pedig „Projekt kezdete” e s „Projekt vége” kifejeze ske nt jelenik meg.  
A megválo súlá s helye ne l á pá lyá zát megválo súlá sá nák helye t (orszá g e s telepú le sádátá t) kell 
megádni. Ke rjú k, á kápcsoláttárto rá vonátkozo  informá cio kát is megádniá ko nnyebb 
egyú ttmú ko de s e rdeke ben. 

 
„Pe nzú gyi ádátok” 

 
Az itt tálá lháto  ádátmezo ket áz EPER áz Ö n á ltál megádott ádátok e s bee pí tett ke pletek 
segí tse ge vel áútomátikúsán to lti. 

 
„Informá cio s ádátok” 

 
A pá lyá zát te má já rá, múnkáformá já rá, nyelve re, weboldálá rá vonátkozo  ádátok, ámelyek 
kito lte se nem ko telezo . Há á „Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?” mezo ben „igen”-
nel vá lászol, ú gy pá lyá zátá t á www.bgázrt.hú oldálon ko zze tehetjú k. 

 
„Ko ltse gvete s” 

 
Itt szú kse ges ismertetni á ko ltse gvete s tá blá „beve tel” e s „kiádá s” oldálá nák segí tse ge vel á 
pá lyá zát ko ltse gvete si ádátáit, te telesen felsorolvá á tá mogátá s terhe re elszá molni kí vá nt 
ko ltse geket. A ko ltse gvete s ú gynevezett fo - e s álsorokrá oszlik, ámelyeket betú vel e s szá mozá ssál 
is megkú lo nbo ztetú nk. Ke rjú k, legyen figyelemmel árrá, hogy a tervezett költségeket 
szövegesen is meg kell nevezni á ko ltse gvete s „Tételek részletezése” oszlopá bán.  
 
A pá lyá zát ko ltse gvete se nek terveze se hez á jelen Ú tmútáto  21. pontjá bán meghátá rozott 
ko ltse gvete si tá blá zát nyú jt segí tse get. A sege dlet irá nymútátá st ád árro l, hogy áz egyes 
ko ltse gvete si álsorokrá milyen ko ltse gek tervezheto k. 

 
„Teve kenyse g bemútátá sá” 

 
Itt szú kse ges kivá lásztáni, hogy á pá lyá zo  mely nemzetise ghez tártozik. Szú kse ges megádni á 
teve kenyse gi terú letet, ámely á felsorolt vá lásztá si leheto se gek ko zú l jelo lheto  ki. Ke rjú k, hogy á 

http://www.bgazrt.hu/
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rendelkeze sre á llo  szo veges mezo ben re szletezze á pá lyá zo  teve kenyse gi ko re t. Felhí vjúk á 
figyelmet árrá, hogy á pá lyá zát szákmái prográmjá t nem itt kell megádni. 
 

„Prográm leí rá sá” 
 
Ke rjú k, hogy á lego rdú lo  menú  segí tse ge vel vá lásszá ki á pá lyá zát te máko re t. Az itt megtálá lháto  
szo veges mezo ben szú kse ges re szletesen megádni á pá lyá zát szákmái prográmjá t. 
 

„Indiká torok” 
 
Ke rjú k, hogy áz ádátláp kito lte se vel ádjá meg á megválo sí táni kí vá nt indiká torokát. 
 
Felhí vjúk á figyelmet árrá, hogy áz ádátláp tártálmá kátego riá nke nt elte ro , eze rt ke rjú k, hogy 
pontosán tekintse á t áz ádátlápon megtálá lháto  instrúkcio kát, illetve á kito ltendo  mezo k 
tártálmá t. Felhí vjúk tová bbá  á figyelmet árrá, hogy egyes indiká torok esete ben á pá lyá záti 
kií rá sok minimá lisán elvá rt e rte ket hátá roznák meg. 
 

„Ko telezo  melle kletek” 
 
Felhí vjúk figyelme t, hogy mivel á pá lyá zátot elektronikúsán kell benyú jtáni, eze rt á ko telezo en 
csátolándo  melle kletek is kizá ro lág elektronikús ú ton nyú jtháto ák be, kizá ro lág á pá lyá záti 
ádátláp erre vonátkozo  ádátmezo je ben csátolvá. Ez álo l csák ázok á dokúmentúmok ke peznek 
kive telt, ámelyeket á pá lyá záti kií rá s álápjá n áz EPER dokúmentúm bekú ldo je ben kell benyú jtáni. 

 
A pá lyá záti kií rá sok megnevezik áz egyes pá lyá záti kátego riá kbán ko telezo en csátolándo  
dokúmentúmokát. 

 
Há á felsorolt melle kleteket vágy egye b dokúmentúmokát nem mágyár nyelven nyú jtjá be, 
ke rjú k, csátoljá ánnák mágyár nyelvú , á pá lyá zo  ke pviselo je á ltál álá í rt e s hitelesnek tekintett 
fordí tá sá t is. Vitátott esetben á mágyár nyelvú  vá ltozát áz irá nyádo . 

 
Felhí vjúk á figyelmet árrá, hogy á ko telezo en csátolándo  dokúmentúmok fontos eleme áz 
„Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat” elneveze sú  dokúmentúm. Ke rjú k, hogy á nyilátkozát 
kito lte se t megelo zo en tekintse á t áz „Adatvédelmi tájékozató”-t, ámely áz álá bbi ele rheto se gen 
tekintheto  meg: 
 
https://bgázrt.hú/wp-
content/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/ádátvedelmi_tájekoztáto_eper_regisztrálo_szemelyek
_reszere.pdf 
 
Az Adátkezele si hozzá já rúlo  nyilátkozátot pá lyá zo  ke pviselo je nek, e s á kápcsoláttárto nák kell 
benyú jtániá. 
 
A kito lto tt nyilátkozáto(ká)t szkennelve, pdf formá túmbán, áz e rintett szeme ly álá í rá sá vál ellá tvá 
kell felto lteni áz EPER-ben erre kijelo lt fá jlcsátolo  mezo ben. Ennek megfelelo en ke rjú k, hogy á 
nyilátkozáto(ká)t ne áz EPER dokúmentúm bekú ldo je ben nyú jtsá be.  
 
Felhí vjúk tová bbá  á figyelmet árrá, hogy áz Adátkezele si hozzá já rúlo  nyilátkozát megfelelo  
formá bán to rte no  felto lte se á ke relem benyú jtá sá nák felte tele, áne lkú l á pá lyá zát nem 
ve glegesí theto . 
  

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatvedelmi_tajekoztato_eper_regisztralo_szemelyek_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatvedelmi_tajekoztato_eper_regisztralo_szemelyek_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatvedelmi_tajekoztato_eper_regisztralo_szemelyek_reszere.pdf
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Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat képviselők részére letölthető az alábbi linkről: 
 
https://bgázrt.hú/wp-
content/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/ádátkezelesi_nyilátkozát_eper_regisztrálo_szemelyek
_reszere.pdf 
 
Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kapcsolattartók részére letölthető az alábbi 
linkről: 
 
https://bgázrt.hú/wp-
content/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/ádátkezelesi_nyilátkozát_eper_regisztrálok_kápcsolát
tártoi_reszere.pdf 
 

„Nyilátkozátok” 
 

A pá lyá zát benyú jtá sá vál á pá lyá zo  elfogádjá á pá lyá záti ádátlápon szereplo  nyilátkozátokát.  
 

A pá lyá zát elke szí te se t á benyú jtá si hátá rido  lejá rtá ig bá rmikor felfú ggesztheti, á megkezdett 
pá lyá zátot elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] gomb árrá szolgá l, hogy múnká já ko zben 
elmentse á má r beí rt ádátokát, á [Mentés és bezárás] gomb hátá sá rá áz EPER elmenti á beí rt 
ádátokát e s á pá lyá zát á tkerú l á „Megkezdett pályázatok” menú pontbá. Itt folytáthátjá á 
[Megkezdett pályázat módosítása] gombbál á pá lyá zát elke szí te se t. A mente s fúnkcio k 
hátá sá rá tártálmi elleno rze st nem ve gez áz EPER. Há árrá kí vá ncsi, hogy ko ltse gvete se, á 
ko telezo en megjelo lt ádátmezo k stb. megfelelnek-e á beá llí tott felte teleknek, áz [Ellenőrzés] 
gombot kell hászná lniá, ámelynek hátá sá rá áz EPER felhí vjá á figyelme t áz esetleges hibá krá, 
hiá nyossá gokrá. Az [Ellenőrzés] gomb bá rmikor hászná lháto , de egyetlen esetben ko telezo  
hászná lni: á pá lyá zát ve glegesí te se elo tt. Jávásoljúk, hogy á pá lyá zát ke szí te se sorá n gyákrán 
hászná ljá áz elleno rze s fúnkcio t, hogy elegendo  ideje márádjon á szú kse ges jáví tá sokrá. 

 
A pá lyá zát mindáddig „megkezdett” stá túszbán márád, ámeddig á pá lyá zo  nem ve glegesí ti ázt á 
[Véglegesítés] gomb segí tse ge vel. Megkezdett stá túszú  pá lyá zát á benyú jtá si hátá rido  lejá rtá ig 
bá rmikor mo dosí tháto , vá ltoztátháto . Ve glegesí te s útá n erre má r nincsen leheto se g, á 
[Véglegesítés] gomb megnyomá sá útá n tekinti á kezelo szervezet á pá lyá zátot elkú ldo ttnek, 
befejezettnek. A ve glegesí te s hátá sá rá á pá lyá zát stá túszá áútomátikúsán „bee rkezett” stá túszrá 
vá lt, á tkerú l á „Beadott pályázatok”menú pontrá, áz EPER pá lyá záti ázonosí to t e s iktáto szá mot 
ád, válámint egy e rtesí te s is kerú l á pá lyá zo  olvásátlán ú zenetei ko ze , mely á fentiekro l 
tá je koztátá st nyú jt. 

 
5.9. A pályázatok benyújtásának határideje 

 
A pá lyá zátok benyú jtá si hátá rideje t á pá lyá záti kií rá s 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 benyú jtott pá lyá zátokát „Beadott pályázatok” menú ponton belú l lehet 
megtekinteni. 
 
 
 
 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatkezelesi_nyilatkozat_eper_regisztralo_szemelyek_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatkezelesi_nyilatkozat_eper_regisztralo_szemelyek_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatkezelesi_nyilatkozat_eper_regisztralo_szemelyek_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatkezelesi_nyilatkozat_eper_regisztralok_kapcsolattartoi_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatkezelesi_nyilatkozat_eper_regisztralok_kapcsolattartoi_reszere.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatkezelesi_nyilatkozat_eper_regisztralok_kapcsolattartoi_reszere.pdf
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6. A pályázatok befogadása  
 
A benyú jtott pá lyá zátok á bee rkeze s sorrendje ben folyámátosán kerú lnek feldolgozá srá. 
 
A benyú jtá st ko veto en kerú l sor á pá lyá zátok befogádá si elleno rze se re. A befogádá si elleno rze s 
kerete ben áz Alápkezelo  megvizsgá ljá, hogy 

a) á pá lyá zát á meghátá rozott hátá rido n belú l kerú lt benyú jtá srá, 
b) áz ige nyelt ko ltse gvete si tá mogátá s o sszege nem háládjá meg á máximá lisán 

ige nyelheto  me rte ket, 
c) á pá lyá zo  á pá lyá záti kií rá sbán meghátá rozott lehetse ges tá mogátá st ige nylo i ko rbe 

tártozik (Az Alápkezelo  ezt á krite riúmot á pá lyá záti kií rá s 10. á) e s b) pontjá bán ke rt, á 
pá lyá zát ve glegesí te se ig benyú jtott dokúmentúmok, válámint áz ott megádott 
esetekben áz ádo szá m álápjá n elleno rzi) 

d) Az Alápkezelo  vizsgá ljá tová bbá , hogy á pá lyá zo  á pá lyá zát ve glegesí te se nek 
ido pontjá bán rendelkezett-e á jelen pá lyá zát forrá sá t biztosí to  elo irá nyzát terhe re 
nyú jtott tá mogátá shoz kápcsolo do  lejá rt beszá molá si ko telezettse ggel. 

 
A befogádá si krite riúmoknák megfelelo  pá lyá zát befogádá srá kerú l. A befogádá si krite riúmoknák 
meg nem felelo  pá lyá zát e rdemi vizsgá lát ne lkú l elútásí tá srá kerú l, idee rtve ázt is, há válámely 
dokúmentúm hibá já, hiá nyossá gá, illetve á te vesen megádott ádo szá m miátt áz elleno rze s nem 
lehetse ges. 
 
A befogádá si elleno rze st ko veto en áz Alápkezelo  elve gzi á befogádott pá lyá zátok e rve nyesse gi 
(formái elleno rze se t). 
 
7. A pályázatok érvényességi (formai) vizsgálata 
 
A benyú jtott pá lyá zát e rve nyes, há áz álá bbi felte telek mindegyike nek egyú ttesen megfelel: 

a) á pá lyá zát tártálmá á pá lyá záti kií rá snák megfelel, 
b) á pá lyá zo  szervezet e rve nyes regisztrá cio vál rendelkezik, 
c) válámennyi melle klet csátolá srá kerú lt e s megfelelo  (oldálhú  digitá lis) má solát kerú lt 

felcsátolá srá, á dokúmentúm olvásháto ; 
d) á pá lyá zát, válámint á melle kelt dokúmentúmok ádátái ko zo tt nincs ellentmondá s, 
e) á pá lyá záti dí j o sszege á pá lyá zát ve glegesí te se ig befizete sre kerú lt á megádott szá mlá rá,  

 
A pá lyá záti dí j útálá sákor áz Ú tmútáto  5.3 pontjá szerint á ko zleme nyrovátbán egye rtelmú en fel 
kell tú ntetni áz ázonosí tá shoz szú kse ges informá cio kát. 
 
Amennyiben áz Alápkezelo  á pá lyá zát e rve nyesse gi elleno rze se sorá n megá llápí tjá, hogy á 
pá lyá zát nem felel meg á pá lyá záti kií rá sbán, áz Ú tmútáto bán e s á pá lyá záti ádátlápon szereplo  
nyilátkozátokbán foglált felte teleknek, á pá lyá zo t egy álkálommál, áz EPER-en keresztú l 
kikú ldo tt e rtesí te se ben 7 nápos hiá nypo tlá si hátá rido  kitú ze se vel, á hiá nyzo  ádát, vágy 
dokúmentúm megneveze se vel hiá nypo tlá srá hí vjá fel. A pá lyá zo  á ltál to rte no  hiá nypo tlá srá, 
ádátmo dosí tá srá kizá ro lág áz Alápkezelo  á ltál meghátá rozott ido ben kerú lhet sor. 
 
Nem kerú l sor hiá nypo tlá srá e s áz Alápkezelo  hiá nypo tlá s ne lkú l e rve nytelennek mino sí ti á 
pá lyá zátot á ko vetkezo  esetekben: 

a) á teljesen ú res csátolt dokúmentúm(ok) esete ben; 
b) há á pá lyá záti dí j á pá lyá zát ve glegesí te se ig nem kerú lt megfizete sre; 
c) á pá lyá záti kií rá sbán ro gzí tett ce lto l elte ro  pá lyá záti ce l esete ben, válámint ámennyiben á 

pá lyá zátbán megádott teve kenyse g á kií rá s álápjá n nem tá mogátháto ; 
d) á pá lyá zát olyán teve kenyse g megválo sí tá sá rá kerú lt benyú jtá srá, ámely pá rhúzámosán 

meghirdetett nemzetise gi pá lyá záti kií rá s kerete ben tá mogátháto  lett volná. 
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Az Alápkezelo  e rtesí te st kú ld áz EPER-en keresztú l á pá lyá zo nák, há áz hiá nypo tlá s ne lkú l 
e rve nytelennek mino sú l. 
 
A hiá nypo tlá st á pá lyá zo  áz EPER-ben ve gzi el. A szú kse ges mo dosí tá sok ve grehájtá sá útá n 
isme telten ve glegesí teni kell á pá lyá zátot legke so bb á hiá nypo tlá srá nyitvá á llo  hátá rido  útolso  
nápjá nák 23:59 o rá já ig. 
 
Hátá rido ben benyú jtottnák mino sú l áz á hiá nypo tlá s, ámely áz e rtesí te sben megjelo lt hátá rido n 
belú l (á hátá rido  útolso  nápjá nák 23:59 o rá já ig) elektronikús ú ton áz EPER-be benyú jtá srá 
kerú lt. Az EPER-ben á benyú jtott hiá nypo tlá s „bee rkezett” stá tússzál jelenik meg. 
 
Amennyiben á hiá nypo tlá s á pá lyá zo  hibá já bo l hátá rido re nem vágy nem teljes ko rú en to rte nik 
meg, á pá lyá zát e rve nytelennek mino sú l, ámiro l áz Alápkezelo  e rtesí te st kú ld áz EPER-en 
keresztú l á pá lyá zo nák. Az e rve nyes pá lyá zátokát áz Alápkezelo  tová bbí tjá á tártálmi bí rá látot 
ve gzo  testú let e s á Miniszterelno kse g re sze re. 
 
8. A pályázatok értékelése 
 
Az e rve nyes pá lyá zátok á pá lyá záti kií rá sbán meghátá rozott tártálmi ko vetelme nyeknek válo  
megfelele s álápjá n kerú lnek elbí rá lá srá. A pá rtátlánsá g, áz ese lyegyenlo se g e s á szákmái 
nyilvá nossá g ko vetelme nyeit betártvá á tá mogátá s tekintete ben á Nemzetise gi Tá mogátá si 
Albizottsá g e s á Nemzetise gi Tá mogátá si Bizottsá g tesz jáváslátot á Miniszterelno kse g re sze re.  
 
A tá mogátá si do nte st áz Alápkezelo  á honlápjá n ko zze teszi, válámint áz EPER-ben megkú ldo tt 
elektronikús ú zenetben tá je koztátjá á pá lyá zo t á tá mogátá si do nte sro l, válámint á tá mogáto i 
okirát kibocsá tá sá hoz benyú jtándo  dokúmentúmok ko re ro l e s á benyú jtá s hátá rideje ro l. 
 
9. Támogatói okirat kiadása 
 
A tá mogátá s nyú jtá sá tá mogáto i okirát kiádá sá vál to rte nik. A tá mogáto i okirát kiádá sá hoz 
szú kse ges dokúmentúmokát, á tá mogátá si do nte sro l szo lo  e rtesí te sben megádott hátá rido n 
belú l kell áz Alápkezelo  re sze re megkú ldeni. 
 
Az Alápkezelo  á bee rkezett dokúmentúmokát megvizsgá ljá. Há á tá mogáto i okirát kiá llí tá sá hoz 
szú kse ges dokúmentúmok válámelyike nem á ll rendelkeze se re vágy hiá nyos, áz Alápkezelo  á 
pá lyá zo t áz EPER-ben megkú ldo tt e rtesí te se ben 8 nápos hátá rido vel, egy álkálommál 
hiá nypo tlá srá szo lí tjá fel.  Há á kedvezme nyezett múlásztá sá bo l áz Alápkezelo  á ltál 
meghátá rozott hátá rido to l szá mí tott tová bbi hárminc nápon belú l nem kerú l sor áz okirát 
kiádá sá rá, á tá mogátá si do nte s hátá lyá t veszti. Há á kedvezme nyezett múlásztá sá á tá mogáto  
megí te le se szerint me ltá nyolháto  okbo l szá rmázik, áz okirát kiádá sá rá áz á ltálá megá llápí tott 
hátá rido t ko veto  hárminc nápon belú l áz eredeti hátá rido ne l nem hosszább ido tártámú  ú j 
hátá rido t á llápí thát meg. 
 
A tá mogáto i okirát áddig nem ádháto  ki, ámí g áz ádátkezele si hozzá já rúlo  nyilátkozát(ok) jelen 
Ú tmútáto bán megádották szerint hiá nytálánúl benyú jtá srá nem kerú lt(ek). 
 
10. A támogatói okirat kiadása előtti módosítási kérelem 

 
A tá mogátá si do nte s – ha a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt 
támogatásnál – rendelkezhet árro l, hogy meghátá rozzá á tá mogátott teve kenyse g olyán re szeit 
vágy ko ltse geit, ámelyekre á tá mogátá s felhászná lháto . Ebben áz esetben, illetve áz ige nyeltne l 
álácsonyábbán megí te lt tá mogátá s esete ben áz Alápkezelo  felhí vjá á pá lyá zo t árrá, hogy á 
tá mogátá si do nte snek megfelelo en mo dosí tsá á pá lyá zátbán meghátá rozott teve kenyse g(ek)et, 
illetve ko ltse gvete se t. A pá lyá zo  á megí te lt tá mogátá si o sszegre kell, hogy cso kkentse á 
tá mogátott teve kenyse g teljes ko ltse gvete se t. A mo dosí tá s sorá n á pá lyá záti kií rá s á ltál elo í rt 
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ko vetelme nyeket be kell tártáni, e s á mo dosí tá s nem zá rhátjá ki ázoknák á teve kenyse geknek á 
megválo súlá sá t, ámelyek á tá mogátá si do nte s sorá n – á pá lyá záti kií rá sbán meghátá rozott 
szempontoknák megfelelo en – elo nyke nt kerú ltek e rte kele sre.  
 
A mo dosí tott ko ltse gvete st áz Alápkezelo  re sze re á tá mogáto i okirát kibocsá tá sá hoz szú kse ges 
dokúmentúmok benyú jtá sá vál egyidejú leg, áz EPER-ben mo dosí tá si ke relem formá já bán kell 
benyú jtáni. Há á megí te lt tá mogátá s o sszege álácsonyább áz ige nyeltne l, ákkor á mo dosí tá si 
ke relem benyú jtá sá vál á pá lyá zo  elfogádjá á tá mogátá si do nte sben megí te lt tá mogátá s o sszege t. 
 
Az EPER-ben benyú jtándo  mo dosí tá si ke relem á tá mogáto i okirát kiádá sá nák felte tele. A 
tá mogáto i okirát csák ákkor ádháto  ki, há á pá lyá zo  áz Alápkezelo  á ltál elfogádott mo dosí tá si 
ke relemmel rendelkezik.  
 
A pá lyá zát mo dosí tá sá t áz EPER-be bele pve lehet elve gezni á ko vetkezo k szerint: 
 
A menú bo l á „Beadott pályázatok” menú pontot kell vá lásztáni, májd áz áktúá lis pá lyá zát 
kijelo le se t ko veto en, á [Módosítási kérelem] gombrá májd áz [Új] nyomo gombrá káttintvá lehet 
hozzá fe rni á mo dosí tá si ke relemhez. A ke relem elke szí te sekor elso ke nt á benyú jtott pá lyá zát 
ádátái lá tháto k áz EPER-ben, ámelyek á tí rá sá vál ke szí theto  el á mo dosí tá s.  
 
A mo dosí tá si ke relem, bá rmikor, bá rmilyen á llápotbán mentheto , ve glegesí teni viszont csák 
ákkor lehetse ges, há elo tte áz [Ellenőrzés] fúnkcio gomb segí tse ge vel áz EPER á ltál is 
leelleno rizteti á kí vá nt mo dosí tá st. Az elleno rze s hibá tlán lefútá sá esete n ve glegesí theto  á 
ke relem á [Véglegesítés] gomb segí tse ge vel, erro l áz ákcio ro l ázonnál e rtesí te s e rkezik, ámelyet 
áz „Üzenetek” menú pontbán lehet megtekinteni. A mo dosí tá s eredme nye ro l áz EPER-ben áz 
elo zo ekben leí rt ele re si ú ton, áz [Elbírálás megtekintése] gomb segí tse ge vel lehet e rtesú lni, 
illetve áz EPER-ben kú ldo tt ú zenetben is. 
 
Az Alápkezelo  kizá ro lág ázt á mo dosí tá si ke relmet tekinti benyú jtottnák, ámely áz EPER 
rendszerben ve glegesí te sre kerú lt, e s áz EPER rendszerben „Bee rkezett” stá túszú . 
 
11. A támogatás folyósítása 
 
A tá mogátá s visszá nem te rí tendo  tá mogátá s, ámelynek folyo sí tá sá egy o sszegben, tá mogátá si 
elo leg formá já bán to rte nik. 
  
A tá mogátá s folyo sí tá sá á tá mogáto i okirátbán meghátá rozott ido pontig, bánki á tútálá s 
formá já bán ko zvetlenú l á kedvezme nyezett, fizete si szá mlá já rá to rte no  á tútálá s ú tjá n to rte nik. 
 
12. A támogatói okirat kiadása utáni módosítási kérelem 
 
Mo dosí tá si ke relem benyú jtá sá rá á megválo sí tá si ido szákon belú l ván leheto se g. A megválo sí tá si 
ido szákon belú l korlá tlán szá mú  mo dosí tá si ke relem nyú jtháto  be, ázonbán felhí vjúk á figyelmet 
árrá, hogy egy pá lyá zátnák egyszerre csák egy elbí rá látlán mo dosí tá si ke relme lehet. Ú jább 
mo dosí tá si ke relem csák ákkor nyú jtháto  be, ámennyiben áz Alápkezelo  áz áktúá lis mo dosí tá si 
ke relmet elbí rá ltá. A pá lyá zátot mindig á legútolso  elfogádott mo dosí tá s szerint szú kse ges 
megválo sí táni. 
 
A mo dosí tá si ke relmet áz EPER-ben kell elke szí teni e s ve glegesí teni áz Ú tmútáto  10. e s 15.6 
pontjá bán re szletezett le pe sek szerint. 
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13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
 
A kedvezme nyezett ko teles á tá mogátá s ige nybeve tele nek jogossá gá t igázolo  szá mviteli 
bizonylátáit elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. 
 
A kedvezme nyezett á tá mogátá s felhászná lá sá ro l á tá mogáto i okirátbán, áz A SZF-ben e s á jelen 
ú tmútáto bán foglálták szerint ko teles szá mot ádni szákmái beszá molo  e s pe nzú gyi elszá molá s 
formá já bán (á tová bbiákbán egyú tt: beszá molo ). 
 
A beszá molá si ko telezettse g teljesí te se sorá n á kedvezme nyezettnek igázolniá kell, hogy á 
tá mogátá s rendeltete sszerú en, á tá mogátá si do nte s szerinti ce lnák megfelelo en, á tá mogáto i 
okirátbán meghátá rozották szerint kerú lt felhászná lá srá. A beszá molo  erre vonátkozo  ádátáinák 
megfelelo  kito lte se vel e s á szú kse ges melle kletek csátolá sá vál á Kedvezme nyezettnek hitelt 
e rdemlo en bizonyí tániá kell á tá mogátá s tá mogáto i okirátbán meghátá rozották szerinti 
felhászná lá sá t.  
 
A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatói okiratban kerül rögzítésre. 
 
A beszá molo t áz Alápkezelo  vizsgá ljá meg e s legfeljebb egy alkalommal a hiányosságok 
kijavítására, pótlására 15 napos határidővel felszo lí tjá á kedvezme nyezettet. A hátá rido re be 
nem nyú jtott beszá molo  miátti felszo lí tá s is hiá nypo tlá si felszo lí tá snák szá mí t. Há á 
kedvezme nyezett múlásztá sá á tá mogáto  megí te le se szerint me ltá nyolháto  okbo l szá rmázik, 
ákkor tová bbi hiá nypo tlá srá is leheto se g nyí lhát. 
 
FIGYELEM! Az EPER-ben kikú ldo tt ú zenet í rá sbeli e rtesí te s, mely á kikú lde ssel ke zbesí tettnek 
szá mí t, á hiá nypo tlá srá megádott hátá rido  á kikú lde s nápjá to l szá mí to dik. A 
pá lyá zo /kedvezme nyezett vá lláljá, hogy á teljes pá lyá záti, megválo sí tá si e s beszá molá si folyámát 
sorá n áz EPER-ben e rkezo  hivátálos ú zeneteit figyelemmel kí se ri.  
 
A beszá molo bán á tá mogátá s teljes o sszege vel el kell szá molni. Há á kedvezme nyezett á 
tá mogátá s 100%-á vál nem túd áz elfogádott ko ltse gvete s szerint elszá molni, á fel nem hászná lt 
tá mogátá s o sszege t visszá kell útálni áz Alápkezelo  A ltálá nos Szerzo de si Felte telekben 
meghátá rozott szá mlá já rá, á pá lyá záti ázonosí to  ko zleme ny rovátbán válo  feltú ntete se vel. 
 
A kedvezme nyezett á fel nem hászná lt tá mogátá s o sszege ro l lemondo  nyilátkozátot kell, hogy 
kiá llí tson. A lemondo  nyilátkozát áz Alápkezelo  honlápjá ro l leto ltheto  formányomtátvá ny. A 
lemondo  nyilátkozát ce gszerú en álá í rt eredeti pe ldá nyá t e s á visszáfizete st igázolo  
bánkszá mlákivonát, bánki igázolá s hitelesí tett má solátá t áz Alápkezelo  postácí me re kell 
elkú ldeni. 
 
A beszá molo  elbí rá lá sá sorá n áz Alápkezelo  á ko vetkezo  do nte seket hozhátjá: 

a) á beszá molo t elfogádjá, 
b) á beszá molo t elútásí tjá, 
c) á beszá molo t re szben elfogádjá. 

 
A beszámoló elfogadása ázt jelenti, hogy megá llápí tháto  á tá mogáto i okirátbán e s ánnák 
elvá lászthátátlán re sze t ke pezo  dokúmentúmokbán fogláltáknák megfelelo  teljesí te s. 
 
A beszámoló elutasítása ázt jelenti, hogy á Kedvezme nyezett á tá mogátá srá vonátkozo  
beszá molo  ko telezettse ge nek nem tett eleget, illetve megse rtette á tá mogáto i okirátbán vágy 
ánnák elvá lászthátátlán re sze t ke pezo  dokúmentúmokbán fogláltákát.  
 
A beszámoló részleges elfogadása ázt jelenti, hogy á benyú jtott beszá molo  álápjá n csák 
re szteljesí te s á llápí tháto  meg. Ilyen esetben meghátá rozá srá kerú l, hogy á pe nzú gyi elszá molá s 
mely te telei, illetve szákmái beszá molo  mely elemei kerú ltek elfogádá srá, illetve elútásí tá srá. 
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A tá mogátá s visszáfizete se nek eseteit e s mo djá t áz A ltálá nos Szerzo de si Felte telek hátá rozzá 
meg. 
 
14. Elszámolható és el nem számolható költségek 
 
A tá mogátá s terhe re csák áz igázoltán á megválo sí tott tá mogátott teve kenyse ghez kápcsolo do , á 
megválo sí tá si ido szákbán felmerú lt e s áz elszá molá si hátá rido ig kifizetett, á ko ltse gtervben  
tervezett, megnevezett, felsorolt ko ltse gek szá molháto ák el. 
 
A ko ltse gvete s ú gynevezett fo - e s álsorokrá oszlik, ámelyeket betú vel e s szá mozá ssál is 
megkú lo nbo ztetú nk. Az Ú tmútáto  21. pontjá bán meghátá rozott ko ltse gvete si tá blá zát nyú jt 
segí tse get ábbán, hogy áz egyes ko ltse gvete si álsorokon milyen ko ltse gek szá molháto k el. 

 
Az egyes pályázati kategóriákban elszámolható és el nem számolható költségek: 
 
A NEMZ-CISZ-20 kategóriában elszámolható költségek köre:  

 á szervezeti mú ko de st megálápozo , kiszolgá lo , fejleszto  e s ádminisztrá lo , á to rve nyeknek 
válo  megfelele st segí to  e s á szervezet ce l szerinti teve kenyse ge(i) felte teleinek biztosí tá sá 
e rdeke ben felmerú lt ko ltse gek. I gy á szeme lyi júttátá sok, dologi ko ltse gke nt á rezsi 
tí púsú  ko ltse gek (ú zemeltete si ko ltse gek / ingátlán, ge pjá rmú  e s egye b eszko zo k 
kárbántártá si, felú jí tá si ko ltse gei/, ko zú zemi szolgá ltátá sok ko ltse gei), tová bbá  á be rleti 
dí j, á telefon-, postá-, e s ú tiko ltse g, kiádvá nyok vá sá rlá si, megjelentete si ko ltse gei, sájá t 
honláp kiálákí tá si, kárbántártá si ko ltse gei, válámint egye b beszerze sek, szolgá ltátá sok, 
ányágko ltse gek. 

 á szervezeti mú ko de st megálápozo , kiszolgá lo , fejleszto  e s ádminisztrá lo , á to rve nyeknek 
válo  megfelele st segí to  e s á szervezet ce l szerinti teve kenyse ge(i) felte teleinek 
biztosí tá sá t szolgá lo  tá rgyi eszko zo k e s immáteriá lis jávák ko ltse gei á tá mogátá s teljes 
o sszege nek 30%-á ig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig. 
 

A NEMZ-CISZ-20 kategória keretében nem számolható el: 
 szeszesitál, dohá nyá rú, 
 áz ádo k mo djá rá behájtháto  fizete si ko telezettse gek (pl. bí rsá gok), ke sedelmi kámátok, 
 e pí te si e s felú jí tá si ko ltse gek, 
 hitelto rleszte s e s hitel kámát, 
 á pá lyá zát elo ke szí te se nek ko ltse gei (pá lyá zátí rá s ko ltse ge), 
 á ko ltse gvete sben nem tervezett ko ltse gek. 

 
 
15. Pénzügyi elszámolás 
 

15.1. Pénzügyi elszámolás általános szabályai 
 
A tá mogátá st áz á ltálá nos forgálmi ádo ro l szo lo  2007. e vi CXXVII. to rve nyben (á tová bbiákbán: 
A FA to rve ny), á szá mvitelro l szo lo  2000. e vi C. to rve nyben (tová bbiákbán: Szá mviteli to rve ny), 
válámint á szá mlá e s á nyúgtá ádo igázgátá si ázonosí tá sá ro l, válámint áz elektronikús formá bán 
mego rzo tt szá mlá k ádo háto sá gi elleno rze se ro l szo lo  23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben 
meghátá rozott tártálmi e s áláki ko vetelme nyeknek megfelelo  bizonylátokkál, kú lfo ldi szá llí to k 
á ltál kiá llí tott szá mlá k esete ben áz ádott orszá gbán e rve nyes szábá lyoknák megfelelo en 
szú kse ges elszá molni. 
 
Fontos, hogy á szá mviteli bizonylát tártálmá kápcsolo djon á tá mogátott teve kenyse ghez, 
bizonyí tsá ánnák megválo sí tá sá t, á szá mviteli bizonylátok á ltál álá tá másztott gázdásá gi 
eseme nyek teljesí te si dá túmái, teljesí te si ido szákái kápcsolo djánák á megválo sí tá si ido szákhoz. 
Ennek e rtelme ben csák olyán ko ltse get igázolo  bizonylátok fogádháto ák el, ámelyeken á 
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teljesí te s ido pontjá – e s há á bizonyláton feltú ntete sre kerú l teljesí te si ido szák, illetve szá mlá zott 
ido szák – á megválo sí tá si ido szákbá esik e s á tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá hoz 
ko zvetlenú l kápcsolo dik, válámint á tá mogáto i okirátbán meghátá rozott elszá molá si hátá rido ig 
kifizetete sre kerú ltek 
 
A pe nzú gyi elszá molá st á ko ltse gvete s, mo dosí tá s esete n á legútolso  elfogádott ko ltse gvete s 
ko ltse gtí púsái e s o sszegei álápjá n kell elke szí teni. 
 
A pe nzú gyi elszá molá s teljesí te se hez áz EPER-ben á tá mogátá si o sszeg ereje ig minden 
elszámolni kívánt számviteli bizonylat adatait rögzíteni kell. Az EPER á beszá molo  
ve glegesí te se t ko veto en áútomátikúsán kivá lásztjá á beszá molo hoz benyú jtándo  szá mviteli 
bizonylátokát. A kivá lásztá sbá á szá mviteli bizonylátok legkevesebb 5%-á t, há á pe nzú gyi 
elszá molá sbán tí z dárábná l kevesebb szá mviteli bizonylát szerepel, ázok legálá bb 50%-á t, de 
legkevesebb egy dáráb szá mviteli bizonylátot kell bevonni ú gy, hogy áz elleno rzo tt szá mviteli 
bizonylátok o sszege ele rje á tá mogátá s minimúm 10%-á t. Indokolt esetben á pe nzú gyi 
elszá molá s elleno rze se sorá n tová bbi szá mviteli bizonylátok is beke rheto k. A be nem nyú jtándo  
szá mviteli bizonylátok e s ázok zá ráde kolá sá helyszí ni elleno rze s sorá n kerú lhet elleno rze sre. 
A beszá molo  ve glegesí te se t ko veto en ázonnál mege rkezik áz „E rtesí te s beszá molo  
bee rkeze se ro l” megneveze sú  EPER ú zenet, melynek tá rgyá „Értesítés elszámoláshoz 
benyújtandó dokumentumokról”. Az ú zenet tártálmázzá, hogy mely bizonylátokát szú kse ges 
elszá molá srá benyú jtáni. Ez á beszá molo  ve glegesí te se útá n leto lto tt szá mláo sszesí to  útolso  
oszlopá bán is lá tháto . 
 

15.2. Pénzügyi elszámolás formai követelményei 
 
A benyú jtott szá mviteli bizonylátok csak formailag megfelelően és hiánytalanul kitöltötten 
fogadhatóak el. Az elszá molá s sorá n hiá nyos, vágy hiá nyosán kito lto tt, olváshátátlán vágy nem 
áz eredeti bizonylátro l ke szí tett má solát, illetve nem szábá lyos álá í rá ssál benyú jtott szá mviteli 
bizonylát má solát nem fogádháto  el.  
 
Szá mlá á tve telekor ke rjú k, elleno rizze, hogy á szá mlá álákilág e s tártálmilág megfelel-e áz 
á fáto rve nyben leí rtáknák, válámint, hogy szá mszákilág is megfelelo en ván kito ltve. Ke rjú k, hogy 
áz álá bbi ádátok megle te t e s olvásháto sá gá t felte tlenú l elleno rizze á tve telkor:  

 á szá mlá kiá llí tá sá nák kelte, 
 á szá mlá sorszá má, 
 á szá llí to  neve, cí me e s ádo szá má, 
 á vevo  neve e s cí me, 
 á teljesí te s ido pontjá, egyszerú sí tett ke szpe nzfizete si szá mlá ná l á szá mlá kelte 

tekintendo  á teljesí te s ido pontjá nák is, 
 áz e rte kesí tett terme k, illeto leg á nyú jtott szolgá ltátá s megneveze se, egyse gá rá e s 

mennyise ge (há áz terme szetes me rte kegyse gben kifejezheto ), 
 áz ádo  álápjá e s me rte ke (egyszerú sí tett ádáttártálommál kibocsá tott szá mlá esete n áz 

ellene rte k ádo t is tártálmázo  o sszege, jogszábá lybán meghátá rozott ádo me rte knek 
megfelelo  szá zále ke rte k), 

 á szá mlá o sszesen e rte ke. 
 

Ke rjú k, ú gyeljen árrá, hogy á szá mlá n á kibocsá to  á teljesítés napjaként csak egy adott napot 
jelöljön meg e s ne ido szákot, mert áz A FA to rve ny á ltál tá másztott felte teleknek ez felel meg. 
 
A pe nzú gyi elszá molá s re szeke nt á Kedvezményezett nevére és címére kiállított számviteli 
bizonylat fogádháto  el. Há á szá mviteli bizonylát nem á kedvezme nyezett sze khelye re szo l, á 
kedvezme nyezettnek igázolniá kell, hogy á szá mviteli bizonyláton feltú ntetett cí m hogyán 
kápcsolo dik á mú ko de se hez.  
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15.3. Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése, valamint a speciális 
elszámolási szabályok 

 
A tá mogátá s felhászná lá sá sorá n felmerú lt ko ltse geket igázolo  o sszes szá mviteli bizonylátot 
zá ráde kolni szú kse ges áz álá bbiák szerint: 
 
- Az eredeti szá mviteli bizonylátrá rá vezetve szo veges formá bán fel kell tú ntetni áz ádott 

pá lyá zát vágy tá mogátá s ázonosí to já t, válámint áz elszá molni kí vá nt o sszeget, pe ldá úl: „… 
Ft á NEMZ-……..-…….-…… ázonosí to szá mú  tá mogáto i okirát terhe re elszá molvá” 
(=ZÁRADÉKOLÁS). 

 
- Há á szá mviteli bizonylát teljes o sszege nem szá molháto  el, vágy á kedvezme nyezett nem 

kí vá njá elszá molni á teljes o sszeget á tá mogátá s terhe re, ákkor á zá ráde knák áz 
elszá molá sbán beá llí tott o sszeget kell tártálmázniá. Felhí vjúk á figyelmet árrá, hogy á 
zá ráde kolá si ko telezettse g ákkor is fenná ll, há á bizonylátot áz elszá molá shoz nem kell 
benyú jtáni. 

 
Az elszá molá shoz benyú jtándo  dokúmentúmok (szá mviteli bizonylátok, szerzo de sek, 
visszáigázolt megrendele sek, kifizete st igázolo  bizonylátok stb.) má solátáit hitelesí te ssel kell 
ellá tni áz álá bbiák szerint: 
 

 áz eredeti dokúmentúm (szá mviteli bizonylát esete n á zá ráde kkál ellá tott eredeti 
bizonylát) minden oldálá t le kell fe nymá solni, májd á má solátokrá pecse ttel vágy ke k 
tollál rá  kell vezetni, hogy „A má solát áz eredetivel mindenben megegyezik.” (vágy ezzel 
megegyezo  tártálmú  hitelesí te si szo veget), 
 

 ezútá n á dokúmentúm má solátok minden oldálá t á ke pviselo nek vágy 
meghátálmázottnák ke k tollál, ce gszerú  álá í rá sá vál e s dá túmmál kell ellá tniá 
(=HITELESÍTÉS). 

 
A hitelesí te st á szervezet ke pviselo je nek kell elve geznie. A ke pviselo  ákádá lyoztátá sá esete n 
meghátálmázott szeme ly is eljá rhát, ebben áz esetben á ke pviselo , á meghátálmázott e s ke t tánú  
á ltál álá í rt álákszerú  meghátálmázá s csátolá sá szú kse ges. 
 
Az alábbiakban a speciális elszámolási szabályokat részletezzük: 
 
A személyi jellegű kifizetések elszámolásának módja: 
 

 Az elszá molá s á hitelesí tett szerzo de s, illetve múnkáko ri leí rá s má solát benyú jtá sá vál, 
tová bbá  be rko ltse g vágy szá mfejtett megbí zá si dí j elszá molá sá esete n á kifizete st 
megálápozo  egye ni hávi be rjegyze k (fizete si jegyze k), á pe nzú gyi teljesí te st igázolo  
bizonylát, válámint á múnkává llálo t e s á múnká ltáto t terhelo  ádo  e s já rúle kok 
megfizete se t igázolo  bánkszá mlákivonátok hitelesí tett má solátáinák benyú jtá sá vál 
to rte nhet. 

 Zá ráde kolni á be rjegyze ket (fizete si jegyze ket) kell áz elszá molni kí vá nt o sszeg ereje ig. A 
múnkábe rbo l vágy szá mfejtett megbí zá si dí jbo l levont ádo  e s já rúle kok elszá molá sá 
esete n á netto  kifizete st tártálmázo  be rjegyze k (fizete si jegyze k) zá ráde kolá sá mellett á 
múnkává llálo t e s á múnká ltáto t terhelo  ádo k e s já rúle kok megfizete se t igázolo  
bánkszá mlá kivonátokát is zá ráde kolni kell áz elszá molni kí vá nt o sszeg ereje ig, ne v 
szerinti megjelo le ssel. Netto  finánszí rozá sú  ko ltse gvete si szervek esete n á Mágyár 
A llámkincstá r kedvezme nyezett sze khelye szerint illete kes igázgáto sá gá á ltál hávontá 
megkú ldo tt ko zponti illetme ny szá mfejte shez kápcsolo do  dokúmentúmot is zá ráde kolni 
kell. 
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Üzemanyag-, illetve utazási-, kiküldetési költség elszámolásának módja: 
 

 A „Jármű üzemeltetés költségei” ko ltse gsoron á kedvezményezett tulajdonában vagy 
üzemeltetésében lévő gépjármű ú zemányág ko ltse ge áz ú zemányág szá mlá, á forgálmi 
engede ly, áz ú tnyilvá ntártá s e s á pe nzú gyi teljesí te st igázolo  bizonylát hitelesí tett 
má solátá álápjá n szá molháto  el. Felhí vjúk szí ves figyelmú ket, hogy áz ú tnyilvá ntártá s 
álápjá n legfeljebb á Nemzeti Ado - e s Vá mhivátál á ltál ko zze tett, á hászná lát ido pontjá bán 
e rve nyes fogyásztá si normá szerinti ko ltse g szá molháto  el. 

 Az „Utazás-, kiküldetés költségei” ko ltse gsoron kikú ldete si rendelve ny álápjá n, á 
magánszemély tulajdonában lévő gépjárműnek a kedvezményezett érdekében, a 
támogatott tevékenységgel összefüggésben történő használata esete n szá molháto  el 
ko ltse g. Ebben áz esetben ko ltse get elszá molni á zá ráde kolt kikú ldete si rendelve ny 
hitelesí tett má solátá vál, válámint á pe nzú gyi teljesí te st igázolo  bizonylát hitelesí tett 
má solátá vál kell. Felhí vjúk szí ves figyelmú ket, hogy á Nemzeti Ado - e s Vá mhivátál á ltál 
ko zze tett, á kikú ldete s ido pontjá bán e rve nyes fogyásztá si normá szerinti ko ltse g, 
válámint sájá t túlájdonú  szeme lyge pkocsi hászná látá esete n 15 Ft/km á ltálá nos 
szeme lyge pkocsi-normáko ltse g szá molháto  el. 
Szinte n ezen á ko ltse gsoron szá molháto  el á to megko zlekede si eszko z szervezet 
e rdeke ben to rte nt hászná látá nák ko ltse ge is (Jegy, be rlet formá já bán, melyhez szá mlá is 
kápcsolo dik). 

 
A forinttól eltérő pénznemben kiállított számviteli bizonylat elszámolásának módja: 
 

Alkalmazott 
árfolyamok 

Magyarországi 
székhellyel 
rendelkező 

kedvezményezettek 

Nem magyarországi székhellyel rendelkező 
kedvezményezettek 

    

Folyósítás 
pénzneme HUF 

HUF vagy EUR 

Elszámolás 
pénzneme 

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.)  
Elszámoló 
árfolyam  
(HUF és a 

székhely ország 
pénzneme közötti 

nem értelmezhető 

A Támogátó á célországtól függetlenül minden 
támogátást mágyár forintbán (HÚF) tárt nyilván. 
A támogátási összeg támogátott országá szerinti 
pénznemre történő átszámításá áz álábbiák 
szerint történik: 
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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/arfolyam-
lekerdezes) 
 - 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/statisztikai-
adatok-informaciok/adatok-
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idosorok/arfolyamok-lekerdezese/az-mnb-
hivatalos-devizalapjan-nem-szereplo-egyeb-
arfolyamok) 

 - Útófinánszírozás esetén: A támogátási döntés 
nápján érvényes Mágyár Nemzeti Bánk áltál 
közzétett középárfolyámot 
(HÚF/kedvezményezett székhelye szerinti 
ország pénzneme) kell figyelembe venni.  

Más ország 
pénznemében 

(nem HUF és nem 
is a székhely 

szerinti ország 
pénzneme) 

kiállított számlák 
esetén 

alkalmazandó 
árfolyam 

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 
érvényes, á Mágyár 
Nemzeti Bánk áltál 
közzétett 
középárfolyámon kell 
forintrá átszámítáni, á 
Magyar Nemzeti Bank 
áltál nem jegyzett 
pénznemben kiállított 
számlá, számviteli 
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: 
 

 Tová bbszá mlá zá s (ko zvetí tett szolgá ltátá s) esete n á tová bbszá mlá zá sro l szo lo  szerzo de s 
vágy megá llápodá s hitelesí tett má solátá t is csátolni kell. 

 
Előleg elszámolása: 
 

 Elo legro l kibocsá tott szá mviteli bizonylát pe nzú gyi elszá molá s re szeke nt to rte no  
benyú jtá sá esete n csák á hozzá  kápcsolo do  pe nzú gyileg is rendezett (kifizetett), 
zá ráde kolt re sz- vágy ve gszá mlá hitelesí tett má solátá vál egyú tt szá molháto  el. Az 
elo legro l kibocsá tott szá mlá e s á ve gszá mlá teljesí te si ido pontjá is csák á megválo sí tá si 
ido szákon belú l fogádháto  el. 

 
Tárgyi eszköz elszámolásának módja: 
 

 Tá rgyi eszko z beszerze se nek elszá molá sá hoz á zá ráde kolt szá mviteli bizonylát 
hitelesí tett má solátá n e s á pe nzú gyi teljesí te st (kifizete st) igázolo  bizonylát hitelesí tett 
má solátá n felú l csátolni kell á beve teleze si bizonylát vágy eszko z-nyilvá ntártá si bizonylát 
hitelesí tett má solátá t 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 tártálmá ro l e s le nyeges ádátáiro l á 
kedvezme nyezettnek mágyár nyelvú  (nem hivátálos) fordí tá st kell csátolniá. A kivonátos 
fordí tá st olvásháto án kell á bekú ldendo  bizonylát hitelesí tett má solátá rá rá vezetni, de kú lo n 
lápon, szá mí to ge ppel szerkesztve is benyú jtháto . A fordí tá s pontossá gá e rt á 
kedvezme nyezettet terheli á felelo sse g. 

 

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 gázdásá gi eseme nyek ko ltse geit igázolo  szá mviteli bizonyláthoz, ánnák pe nzú gyi teljesí te se t 
(kifizete se t) igázolo  szá mviteli bizonylát hitelesí tett má solátá t is csátolni kell. Pe nzú gyi 
teljesí te st (kifizete st) igázolo  szá mviteli bizonylát: 

 
 á szá mviteli bizonylát ke szpe nzben to rte no  kiegyenlí te se esete n: 

 á Kedvezme nyezett á ltál kiá llí tott kiádá si pe nztá rbizonylát, vágy 
 á pe nzeszko zo kro l e s ázok forrá sáiro l, válámint áz ázokbán beá llott 

vá ltozá sokro l á Kedvezme nyezett á ltál vezetett ko nyvviteli nyilvá ntártá s 
(ido száki pe nztá rjelente s); 

 á tútálá ssál to rte no  kiegyenlí te s esete n: 
 hitelinte zet á ltál kibocsá tott szá mlákivonát, vágy  
 internetes szá mláto rte net, há áz tártálmázzá á nyito - e s zá ro  egyenleget is 

vágy 
 á pe nzú gyi inte zme ny igázolá sá áz á tútálá s teljesú le se ro l; 

 egyszeres ko nyvvitel esete n: 
 náplo fo ko nyv 

 
A pe nzú gyi teljesí te st (kifizete st) igázolo  bizonylátokát is hitelesí teni kell á jelen Ú tmútáto bán 
megádották szerint. Há á pe nzú gyi teljesí te st (kifizete st) igázolo  szá mviteli bizonylát álápjá n 
nem á llápí tháto  meg egye rtelmú en, hogy áz melyik szá mviteli bizonylát pe nzú gyi teljesí te se t 
igázoljá, ákkor á pe nzú gyi teljesí te st (kifizete st) igázolo  szá mviteli bizonylátot is zá ráde kolni kell 
jelen Ú tmútáto bán meghátá rozották szerint.  

 
A pe nzú gyi elszá molá shoz csátolt kiádá si pe nztá rbizonylát minimá lis kelle kei:  

 á bizonylát sorszá má, 
 á bizonylát kibocsá to já nák neve, cí me e s ádo szá má, 
 á pe nztá rbo l kiádott (á tvett) o sszeg, 
 á kifizete s ido pontjá, 
 á kifizete s jogcí me, 
 á pe nztá ros e s áz á tvevo  álá í rá sá.  

 



21/34  

15.5. Pénzügyi elszámolás kötelező tartalma 
 

A pe nzú gyi elszá molá s re szeke nt á ko vetkezo ket kell benyú jtáni postái ú ton áz Alápkezelo  
re sze re: 
 

1. Az EPER-bo l leto lto tt e s kinyomtátott számlaösszesítőnek á kedvezme nyezett 
ke pviselo je á ltál álá í rt, egy eredeti pe ldá nyá t, ámely áz elszá molni kí vá nt ko ltse geket 
álá tá mászto  szá mviteli bizonylátok ádátáit tártálmázzá. 
Felhí vjúk figyelmú ket, hogy á szá mláo sszesí to t á beszá molo  ve glegesí te se t ko veto en kell 
leto lteni e s kinyomtátni! (A „MINTA” jelo le sú  szá mláo sszesí to  benyú jtá sá nem 
elfogádháto ) 
 

2. A beszá molo  ve glegesí te sekor áz EPER áz Ú tmútáto  15.1 pontjá szerint áútomátikúsán 
kivá lásztjá áz elleno rze sre benyújtandó bizonylatokát, ámelyek hitelesí tett má solátá t 
kell benyú jtáni.  
A szá mláo sszesí to  útolso  oszlopá bán is lá tháto , hogy mely szá mviteli bizonylátok 
hitelesí tett má solátá t kell elszá molá srá benyú jtáni.  
Felhí vjúk á figyelmú ket árrá, hogy á beszá molo  benyú jtá sákor áútomátikús kivá lásztá s 
álápjá n beke rt bizonylátok bekú lde se nem jelenti egyben á bizonylát benyú jtá si 
ko telezettse g ve gleges teljesí te se t is. Indokolt esetben á hiá nypo tlá sok sorá n tová bbi 
bizonylátok is beke rheto k. A be nem nyú jtándo  bizonylátok e s ázok zá ráde kolá sá 
helyszí ni elleno rze s sorá n kerú lhetnek elleno rze sre. 
A benyú jtá srá kivá lásztott szá mviteli bizonylátokhoz kápcsolo do án á ko vetkezo  
dokúmentúmokát is be kell kú ldeni: 

3. á szá mviteli bizonylátok pénzügyi teljesítését (kifizete se t) igazoló bizonylatok 
hitelesí tett má solátá t, 

4. szeme lyi jellegú  kifizete sek esete ben á múnkászerzo de s, vágy á megbí zá si szerződés e s 
áz esetleges szerzo de s mo dosí tá sok, válámint á múnkáko ri leí rá s hitelesí tett má solátá t, 

5. á ketto szá zezer forint e rte khátá rt megháládo  e rte kú  á rú beszerze se vágy szolgá ltátá s 
megrendele se re irá nyúlo  szerződés hitelesí tett má solátá t. I rá sbán ko to tt szerzo de snek 
mino sú l áz elkú ldo tt e s visszáigázolt megrendele s is. Az í rá sbeli álák megse rte se vel 
ko to tt szerzo de s teljesí te se e rdeke ben to rte nt kifizete s o sszege á tá mogátott teve kenyse g 
ko ltse gei ko zo tt nem veheto  figyelembe. 

6. há á szá mviteli bizonyláton hivátkozá s szerepel szerződésre, megállapodásrá vágy 
megrendelőre, ákkor ánnák hitelesí tett má solátá t, 

7. be rleti dí j elszá molá sá esete n á be rleti dí jhoz kápcsolo do  bérleti szerződés hitelesí tett 
má solátá t. 

8. Minden esetben áz eredeti, zá ráde kolt szá mlá ro l, szá mviteli bizonylátro l, pe nzú gyi 
teljesí te st (kifizete st) igázolo  bizonylátro l, egye b kápcsolo do  dokúmentúmro l ke szí tett – 
jo  mino se gú , olvásháto  e s teljes tártálmá bán lá tháto  – hitelesí tett má solátot kell 
benyú jtáni. 

9. Há á kedvezme nyezett nem túd á tá mogátá s teljes o sszege vel elszá molni á beszá molo vál 
egyidejú leg kell bekú ldenie á lemondo  nyilátkozátot, válámint – há á tá mogátá s má r 
kiútálá srá kerú lt – á visszáútálá st igázolo  dokúmentúm (bánki igázolá s vágy 
bánkszá mlákivonát) hitelesí tett má solátá t. A lemondo  nyilátkozátot á Kedvezme nyezett 
ke pviselo je nek kell álá í rniá. 

 
15.6. Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések 

 
A kedvezme nyezett áz álá bbiák szerint te rhet el áz elfogádott ko ltse gterve to l: 
 

 A pe nzú gyi elszá molá s sorá n á ko ltse gvete sben megnyitott fo sorok (A Szeme lyi jellegú  
kifizete sek, B Dologi kiádá sok, C Berúhá zá si kiádá sok, D Felú jí tá si kiádá sok)  ko zo tt 20 % 
me rte kben,  indoklá si ko telezettse g mellett, á tcsoportosí tháto k áz elszá molni kí vá nt 
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o sszegek, ve gig szem elo tt tártvá, hogy á tá mogátá si ce l e s á felhí vá sbán elo í rták nem 
se rú lhetnek.  

 Költségtervben megnyitott Alsorok (A.1, A.2, B.1, B.2, C1., C.2 stb.) ko zo tt máximúm 

100%-ig á Tá mogátott áz elszá molá s kerete ben, megfelelo  indokolá ssál álá tá másztvá 

elte rhet. Tehá t ilyen esetben nem szú kse ges kú lo n tá mogáto i okirát- e s ko ltse gterv-

mo dosí tá s. 

 Ú j fo sor, mo dosí tá si ke relem benyú jtá sá vál csák á tá mogátá si ce l megválo sí tá sá hoz 
szú kse ges esetben nyitháto , kive ve ázon EPER-ben kezelt tá mogátá sok esete n, áhol eleve 
korlá tozá srá kerú ltek á felveheto  fo sorok. 

 Fo soron belú l tová bbi, ú j álsor, mo dosí tá si ke relem benyú jtá sá vál csák á megválo sí tá shoz 
szú kse ges esetben nyitháto . 
 

15.7. Pénzügyi elszámolás elkészítése 
 

A pe nzú gyi elszá molá st áz EPER-be bele pve túdjá ro gzí teni á „Beadott pályázatok” menú pont 
kivá lásztá sá útá n á [Beszámoló beadása] gomb megnyomá sá vál. A beszá molo  EPER-ben 
to rte no  benyú jtá sá nem vá ltjá ki áz elszá molá shoz ko telezo en benyú jtándo  dokúmentúmok 
bekú lde se t.  

 
A pe nzú gyi elszá molá s re sze t ke pezo  szá mviteli bizonylátok fo bb ádátáit te telesen is ro gzí teni 
kell áz EPER-ben. Az EPER pe nzú gyi elszá molá s modúljá segí tse get nyú jt áz egyes ko ltse gsorok 
terhe re elszá molt o sszegek keretfigyele se ben, válámint visszájelze st ád á to bbszo r elszá molni 
kí vá nt szá mviteli bizonylátokro l. 
 
16. Szakmai beszámoló 
 
A szákmái beszá molo  á tá mogátott teve kenyse g megválo súlá sá t, á vá llált indiká torok teljesí te se t 
mútátjá be. A beszá molo t áz EPER-ben kell elke szí teni á „Beadott pályázatok” menú pont 
kivá lásztá sá útá n á [Beszámoló beadása] gomb megnyomá sá vál. 
 
A szákmái beszá molo nák kello en re szletesnek kell lennie e s hitelt e rdemlo  mo don be kell 
mútátniá á tá mogátott teve kenyse g megválo súlá sá t. A szákmái beszá molo bán felsorolt, 
megválo sí tott feládátoknák igázodniúk kell á pe nzú gyi elszá molá sbán szerepeltetett 
ko ltse gekhez. 
 
A támogatott tevékenység megvalósításának keretében készült kiadványok (könyv, naptár, 
cd, dvd) egy példányát á szákmái beszá molo  melle kleteke nt postai úton be kell nyújtani.  

 
Há á tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá sorá n á tá mogáto i okirát mo dosí tá sá t nem ige nylo  
vá ltozá sok to rte ntek á tá mogáto i okirátbán fogláltákhoz ke pest, áz elte re seket indokolni kell. 
 
A tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá, teve kenyse gei sorá n á Kedvezme nyezett ko teles á 
kommúniká cio já bán, kápcsolo do  kiádvá nyáibán, honlápjá n áz Alápkezelo  honlápjá ro l leto ltheto  
hivátálos, „Egyházi és nemzetiségi támogatások esetében” álkálmázándo  gráfikái logo já t 
megjelení teni. Há á Kedvezme nyezett nem rendelkezik honláppál, ú gy áz informá cio t á helyben 
szoká sos mo don teszi ko zze . (pl. hirdeto tá blá n vágy fáliú jsá gon helyezzen el egy ro vid 
tá je koztáto t á tá mogátá sbo l megválo súlt teve kenyse gro l e s ánnák finánszí rozo já ro l, válámint 
jelení tse meg á hivátálos gráfikái logo t) e s erro l kú ldjo n foto dokúmentá cio t á szákmái beszá molo  
re szeke nt. 
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 érintett
1
 személyek részére: 

 

Figyelem! A kedvezme nyezett á beszá molo  benyú jtá sá vál egyidejú leg ko teles á „NYILATKOZAT 
a támogatáshoz kapcsolódó beszámolóban feltüntetett érintettek adatvédelmi 
tájékoztatásának igazolásáról” elneveze sú  dokúmentúmot is á beszá molo  melle kleteke nt 
felto lteni áz EPER „Dokumentum beküldő” mezőjén keresztú l. 

A nyilátkozát leto ltheto :  
https://bgázrt.hú/wp-
content/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/nyilátkozát_áz_elszámolásbán_erintettek_ádátvedelm
i_tájekoztátásárol.pdf 
 

A nyilátkozát ele rheto  áz álá bbi felú letro l: 

https://bgázrt.hú/wp-content/úploáds/2019/05/NYILATKÖZAT_ádátve delmi-
tá je koztátá sro l_elszá molá s-sorá n.pdf 

Ke rjú k á benyú jtándo  nyilátkozátrá szí veskedjenek egyú ttál rá vezetni á tá mogáto i okirát elso  
oldálá n feltú ntetett ázonosí to  szá mot (iktáto szá mot) is. 

Az ádátve delmi tá je koztátá shoz ájá nlott mintászo vegek (Adátve delmi tá je koztáto  tá mogátá sro l 
válo  beszá molá s vonátkozá sá bán ádátkezele ssel e rintett szeme lyek re sze re, Adátve delmi 
tá je koztáto  tá mogátá sro l válo  beszá molá s vonátkozá sá bán ádátkezele ssel e rintett szeme lyek 
re sze re jelenle ti í vhez) ele rheto ek áz álá bbi felú letekro l: 

https://bgázrt.hú/wp-content/úploáds/2019/05/Adátve delmi-tá je koztáto _-tá mogátá sro l-válo -
beszá molá s-vonátkozá sá bán-ádátkezele ssel-e rintett-szeme lyek-re sze re-1.pdf 

https://bgázrt.hú/wp-content/úploáds/2019/05/Adátve delmi-tá je koztáto _-tá mogátá sro l-válo -
beszá molá s-vonátkozá sá bán-ádátkezele ssel-e rintett-szeme lyek-re sze re_jelenle ti-í vhez-1.pdf 

Tá je kozátjúk, hogy áz ádátve delmi tá je koztátá sok mintádokúmentúmái nem ko telezo en 
álkálmázándo ák áz ádátve delmi tá je koztátá s sorá n. A tá je koztátá si ko telezettse gnek á 
kedvezme nyezett bá rmely olyán dokúmentúm e rintett re sze re to rte no  á tádá sá vál eleget tehet, 
melynek tártálmá megfelel á terme szetes szeme lyeknek á szeme lyes ádátok kezele se 
tekintete ben to rte no  ve delme ro l e s áz ilyen ádátok szábád á rámlá sá ro l, válámint á 95/46/EK 
rendelet hátá lyon kí vú l helyeze se ro l szo lo  2016. á prilis 27-i 2016/679 eúro pái párlámenti e s 
táná csi (EÚ) rendeletben (á tová bbiákbán: GDPR) meghátá rozott ko vetelme nyeknek. 

 

A beszámolás keretében beküldendő dokumentumok postai címe: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

(pályázát ázonosító számá) 
1253 Budapest Pf. 52. 

 
17. Lezárás 
 
A tá mogátott teve kenyse g lezá rá sá á beszá molo  Alápkezelo  á ltáli elfogádá sá t ko veto en to rte nik 
(belee rtve ebbe ázt áz esetet is, há á beszá molo  re szben kerú l elfogádá srá, e s á kedvezme nyezett 

                                                 
1 Érintett: á beszá molo bán feltú ntete sre kerú lo  bá rmely informá cio  álápjá n ázonosí tháto  terme szetes 
szeme ly. Azonosí tháto  áz á terme szetes szeme ly, áki ko zvetlen vágy ko zvetett mo don, kú lo no sen válámely 
ázonosí to , pe ldá úl ne v, szá m, helymeghátá rozo  ádát, online ázonosí to  vágy á terme szetes szeme ly testi, 
fiziolo giái, genetikái, szellemi, gázdásá gi, kúltúrá lis vágy szociá lis ázonossá gá rá vonátkozo  egy vágy to bb 
te nyezo  álápjá n beázonosí tháto . 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/nyilatkozat_az_elszamolasban_erintettek_adatvedelmi_tajekoztatasarol.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/nyilatkozat_az_elszamolasban_erintettek_adatvedelmi_tajekoztatasarol.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/nyilatkozat_az_elszamolasban_erintettek_adatvedelmi_tajekoztatasarol.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/NYILATKOZAT_adatvédelmi-tájékoztatásról_elszámolás-során.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/NYILATKOZAT_adatvédelmi-tájékoztatásról_elszámolás-során.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/Adatvédelmi-tájékoztató_-támogatásról-való-beszámolás-vonatkozásában-adatkezeléssel-érintett-személyek-részére-1.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/Adatvédelmi-tájékoztató_-támogatásról-való-beszámolás-vonatkozásában-adatkezeléssel-érintett-személyek-részére-1.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/Adatvédelmi-tájékoztató_-támogatásról-való-beszámolás-vonatkozásában-adatkezeléssel-érintett-személyek-részére_jelenléti-ívhez-1.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/Adatvédelmi-tájékoztató_-támogatásról-való-beszámolás-vonatkozásában-adatkezeléssel-érintett-személyek-részére_jelenléti-ívhez-1.pdf
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áz ebbo l ádo do  visszáfizete si ko telezettse ge t szerzo de sszerú en teljesí tette). A tá mogátott 
teve kenyse g lezá rá sá ro l áz Alápkezelo  EPER-ben e rtesí ti á kedvezme nyezettet. 
 
18. Lemondás 
 
A kedvezme nyezett á tá mogátá si do nte s útá n bá rmikor kezdeme nyezheti á tá mogátá s ege sze ro l 
vágy válámely re sze ro l válo  lemondá st á www.bgázrt.hú honlápro l leto ltheto  lemondo  
nyilátkozát dokúmentúmon, válámint áz EPER-ben. 
 
19. Kifogás 
 
Pá lyá záti ú ton biztosí tott ko ltse gvete si tá mogátá s esete n á pá lyá zo , illetve á kedvezme nyezett áz 
Alápkezelo ne l kifogá st nyú jthát be, há á pá lyá záti eljá rá srá, á tá mogátá si do nte s meghozátálá rá, á 
tá mogáto i okirátok kiádá sá rá, á tá mogáto i szerzo de sek megko te se re, á ko ltse gvete si tá mogátá s 
folyo sí tá sá rá, visszáko vetele se re vonátkozo  eljá rá s jogszábá lyse rto , á pá lyá záti kií rá sbá vágy á 
tá mogáto i okirátbá ú tko zik. A kifogá st á kifogá solt inte zkede shez vágy múlásztá shoz 
kápcsolo do án megá llápí tott hátá rido n belú l, ennek hiá nyá bán áz árro l válo  túdomá sszerze sto l 
szá mí tott tí z nápon belú l, de legke so bb áz ánnák beko vetkeze se to l szá mí tott hárminc nápon 
belú l í rá sbán lehet benyú jtáni.  
 
A kifogá snák tártálmázniá kell: 

a) á kifogá st tevo  neve t, sze khelye t vágy lákcí me t, á nem terme szetes szeme ly kifogá st tevo  
ke pviselo je neve t, 

b) á kifogá ssál e rintett pá lyá zát, á tá mogáto i okirát ázonosí tá sá t szolgá lo  ádátokát, í gy 
kú lo no sen á pá lyá zát cí me t, á tá mogátá s ce ljá t, á tá mogáto i okirát szá má t, 

c) á kifogá solt inte zkede s vágy múlásztá s meghátá rozá sá t, 
d) á kifogá s álápjá úl szolgá lo  te nyeket e s á kifogá solt vágy elmárádt inte zkede ssel, do nte ssel 

megse rtett jogszábá lyhely pontos megjelo le se t, 
e) nem elektronikús ú ton to rte no  kápcsoláttártá s esete n á kifogá st tevo  álá í rá sá t. 

 
E rdemi vizsgá lát ne lkú l áz Alápkezelo  – áz elútásí tá s indokáinák megjelo le se vel – elútásí tjá á 
kifogá st, há 

a) ázt hátá rido n tú l terjesztette k elo , 
b) ázt nem áz árrá jogosúlt terjeszti elo , 
c) áz á korá bbivál ázonos tártálmú , 
d) á kifogá s nem tártálmázzá á jogszábá lybán meghátá rozott ádátokát, 
e) ázt á korá bbi kifogá s tá rgyá bán hozott do nte ssel szemben nyú jtottá k be, 
f) á kifogá s benyú jtá sá nák nincs helye, 
g) á kifogá s kizá ro lág olyán jogse rte s ellen irá nyúl, mely á se relmezett eljá rá s 

megisme tle se vel nem orvosolháto . 
 
Az Alápkezelo  – há á kifogá sbán fogláltákkál egyete rt – megteszi á kifogá sbán se relmezett 
helyzet megszú ntete se hez szú kse ges inte zkede seket, vágy tová bbí tjá á kifogá st á 
Miniszterelno kse ghez. A kifogá st á Miniszterelno kse g ánnák ke zhezve tele to l szá mí tott 30 nápon 
belú l e rdemben elbí rá ljá. Az elbí rá lá s hátá rideje egy álkálommál, legfeljebb 30 náppál 
meghosszábbí tháto , erro l á hátá rido  lejá rtá elo tt áz Alápkezelo  tá je koztátjá á kifogá s benyú jto já t. 
Há á kifogá s álápos, á Miniszterelno kse g elrendeli á kifogá sbán se relmezett helyzet 
megszú ntete se hez szú kse ges inte zkede st, egye bke nt ázt elútásí tjá, e s do nte se ro l – elútásí tá s 
esete n áz elútásí tá s indokáinák megjelo le se vel – á kifogá st benyú jto já t í rá sbán e rtesí ti. 
 
A kifogá s tá rgyá bán hozott do nte s ellen tová bbi kifogá s elo terjeszte se nek vágy má s jogorvoslát 
ige nybeve tele nek nincs helye. 
 
 

http://www.bgazrt.hu/
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20. Egyedi támogatási kérelmek alapján megítélt támogatások (egyedi támogatások) 
kezelése  

 
20.1. Az Útmutató rendelkezéseinek alkalmazása  

 
Az egyedi ke relem álápjá n nyú jtott, áz EPER-en kí vú l lebonyolí tott tá mogátá sokrá áz Ú tmútáto  
1., 3., 9., 11., 12., 13., 15., 17., 18. pontjá t kell álkálmázni áz álá bbi elte re sekkel: 

 pá lyá zát helyett áz egyedi tá mogátá st kell e rteni, 
 pá lyá zo  helyett áz egyedi tá mogátá s Kedvezme nyezettje t kell e rteni, 
 elo zetesen bejelentett ko zremú ko do  bevoná sá esete n á ko zremú ko do  neve re kiá llí tott 

szá mlá k is elszá molháto ák (á Kedvezme nyezettre vonátkozo  egye b, á tá mogátá s 
felhászná lá sá rá e s elszá molá sá rá vonátkozo  szábá lyok szerint) 

 mo dosí tá si ke relem á NEMZ-BER-20 kátego riá tá mogátá sái esete ben áz EPER-ben 
nyú jtháto  be, pápí rálápon kezelt tá mogátá sok esete ben áz Alápkezelo  re sze re áz  
1. számú melléklet szerinti egyedi ke relem megkú lde se vel to rte nik. Az 1. szá mú  
melle kletet áz Alápkezelo  á www.bgázrt.hú honlápon teszi ko zze .   

 á beszá molo  benyú jtá sá á NEMZ-BER-20 kátego riá tá mogátá sái esete ben áz EPER-ben 
to rte nik, tová bbi egyedi tá mogátá sok esete ben pápí rálápon. 

 áz Adátkezele si hozzá já rúlo  nyilátkozátok, válámint á „NYILATKOZAT á tá mogátá shoz 
kápcsolo do  beszá molo bán feltú ntetett e rintettek ádátve delmi tá je koztátá sá nák 
igázolá sá ro l” elneveze sú  dokúmentúm bekú lde se pápí r álápon to rte nik. 
A nyilátkozát leto ltheto :  
https://bgázrt.hú/wp-
content/úploáds/ádátvedelmi_tájekoztáto/nyilátkozát_áz_elszámolásbán_erintettek_ádá
tvedelmi_tájekoztátásárol.pdf 

 
Az egyedi tá mogátá sokrá nem kell álkálmázni áz Ú tmútáto  2., 4., 5., 6., 7., 8., 10.,  14., 16., 19. 
pontjá t.. 
 

20.2. A beszámolóra vonatkozó egyedi szabályok 
 
A kedvezme nyezettnek első körben a szakmai beszámolót, és a beszá molo  á ltál e rintett, 
megválo sí tá si ido szákbán felmerú lt, á tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá hoz kápcsolo do  
ko ltse geket igázolo  szá mviteli bizonylátokro l ke szí tett a számlaösszesítőt kell benyú jtániá 
postái ú ton. 

 

A beszámolás keretében beküldendő dokumentumok postai címe: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
(támogátás ázonosító számá) 

1253 Budapest Pf. 52. 
 
Számlaösszesítő: 
Az o sszesí to  tártálmázzá áz elszá molá s re sze t ke pezo  ko ltse get igázolo  szá mviteli bizonylátok 
sorszá má t, tí púsá t (í gy kú lo no sen szá mlá, be rkifizete si o sszesí to , szá mlákivonát), á kiá llí tá sá nák 
kelte t, á teljesí te se nek dá túmá t, á gázdásá gi eseme ny ro vid leí rá sá t, netto  o sszege t, brútto  
o sszege t, á tá mogátá s terhe re elszá molt o sszeget, á szá mviteli bizonylát kiá llí to já nák neve t, 
ádo szá má t, á pe nzú gyi teljesí te s ido pontjá t, válámint á Kedvezme nyezett ke pviselete re jogosúlt 
vágy áz á ltálá meghátálmázott szeme ly álá í rá sá t. 
 
Szakmai beszámoló: 
A szákmái beszá molo nák kello en re szletesnek kell lennie, e s hitelt e rdemlo  mo don be kell 
mútátniá á tá mogátott teve kenyse g megválo súlá sá t. A szákmái beszá molo bán felsorolt, 
megválo sí tott feládátoknák igázodniúk kell á pe nzú gyi beszá molo bán elszá molni kí vá nt 
ko ltse gekhez. 

http://www.bgazrt.hu/
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/nyilatkozat_az_elszamolasban_erintettek_adatvedelmi_tajekoztatasarol.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/nyilatkozat_az_elszamolasban_erintettek_adatvedelmi_tajekoztatasarol.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/nyilatkozat_az_elszamolasban_erintettek_adatvedelmi_tajekoztatasarol.pdf
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Amennyiben á vá llált feládátok megválo sí tá sá sorá n á-tá mogáto i okirát mo dosí tá sá t nem ige nylo  
vá ltozá sok to rte ntek áz okirátbán re szletezettekhez ke pest, áz elte re seket indokolni kell. 
 
A szákmái beszá molo nák á nyilvá nossá grá vonátkozo  ko vetelme nyek teljesí te se re is ki kell 
terjednie. 
 
A szákmái beszá molo bán – á tá mogátott teve kenyse g jellege to l fú ggo en – áz álá bbiákrá kell 
kite rni: 
 
Beruházás esetén 
- ro vid mú száki leí rá sbán ismertetni kell á berúhá zá st, ánnák megválo sí tá si mo djá t (mire 
irá nyúlt, mike nt válo súlt meg, e pí te s esete n ki volt á kivitelezo , hogyán to rte nt á kiviteleze s), 
- ismertetni kell á berúhá zá s szú kse gesse ge t, eredme nyesse ge t, áz esetleges elte re seket á 
szerzo de sben, illetve eredeti tervben fogláltákto l (kite rve ánnák oká rá, ko ltse gkihátá sá rá, á 
szú kse ges engede lyek beszerze se re, bejelente si ko telezettse gek teljesí te se re). 
- Tová bbá  foto dokúmentá cio vál szú kse ges álá tá másztáni á megválo súlt berúhá zá st, ánnák 
folyámátá t (á berúhá zá s elo tti e s útá ni á llápotro l). 
 
Szervezet működésének támogatása esetén 
- ismertetni kell, hogy á mú ko de s sorá n milyen feládátot, milyen technikái felszereltse ggel lá tták 
el, 
- be kell mútátni, hogy mennyire nyitott vágy mennyire zá rtko rú  á szolgá ltátá s, ázt mennyire 
ismeri á helyi tá rsádálom, áz á tá rsádálom mely re tege t e rinti e s á szolgá ltátá st á beszá molá si 
ido szákbán há nyán vette k ige nybe. 
 
Program, rendezvény esetében 
- áz eredeti mú sorterv (ú temterv, forgáto ko nyv stb.) teljesí te se, eredme nye, 
- foto - e s me diá megjelene s, 
- á felle po k/elo ádo k neve, szervezete, 
- á re sztvevo k ko re, á megjelentek pontos vágy becsú lt le tszá má, 
- á mú sortervto l válo  elte re s oká, ez mennyiben befolyá soltá á tervezett eredme nyt, mivel 
helyettesí tette k áz elmárádt elo ádá st/bemútáto t, 
- á ko zo nse g mike nt fogádtá áz elo ádá sokát/bemútáto kát, á rendezve nynek milyen volt á 
tá rsádálmi, szákmái visszhángjá, 
- tová bbá  á tá mogátott ke pviselo je nek nyilátkozniá kell árro l, hogy á tá mogátá sbán szereplo  
prográm megválo sí tá sá ro l, á teve kenyse gek bemútátá sá rá álkálmás foto kkál e s ázokát igázolo  
ne vsorrál rendelkezik e s áz ázokon szereplo  szeme lyek (kiskorú ák esete n á jogi ke pviselo jú k) 
hozzá já rúlták á szeme lyes ádátáik gyú jte se hez e s ánnák kezele se hez. A tá mogátá s esteleges 
helyszí ni elleno rze se sorá n biztosí tániá kell, ezen dokúmentúmokbá á betekinte st. 
 
Oktatás, továbbképzés esetében 
- á temátiká, á te má nke nt leádott o rá k szá má,  
- tová bbá  á tá mogátott ke pviselo je nek nyilátkozniá kell árro l, hogy á tá mogátá sbán szereplo  
prográm megválo sí tá sá ro l, á teve kenyse gek bemútátá sá rá álkálmás foto kkál e s ázokát igázolo  
ne vsorrál rendelkezik e s áz ázokon szereplo  szeme lyek (kiskorú ák esete n á jogi ke pviselo jú k) 
hozzá já rúlták á szeme lyes ádátáik gyú jte se hez e s ánnák kezele se hez. A tá mogátá s esteleges 
helyszí ni elleno rze se sorá n biztosí tániá kell, ezen dokúmentúmokbá á betekinte st. 
 
Tanulmánykészítés esetén:  
- á tánúlmá ny postái ú ton to rte no  bekú lde se áz Alápkezelo  cí me re (egy pe ldá nybán),  
- á kedvezme nyezett nyilátkozátá árro l, hogy áz elke szú lt tánúlmá nyt á Miniszterelno kse g e s áz 
Alápkezelo  felhászná lhátjá, szábádon terjesztheti (postái ú ton, ke t pe ldá nybán).  
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Kiadványok esetén:  
A tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá nák kerete ben ke szú lt kiádvá nyok (ko nyv, náptá r, cd, 
dvd) egy pe ldá nyá t á szákmái beszá molo  melle kleteke nt postái ú ton be kell nyú jtáni áz 
Alápkezelo  cí me re.  
 
Felmérés, vizsgálat esetén: 
- ismertetni kell ro viden á felme re s, vizsgá lát tá rgyá t, terjedelme t, szú kse gesse ge t, áz 
eredme nyek hásznosí tá sá nák terú leteit, ro vid o sszefoglálo bán áz eredme nyeket, á 
ko vetkeztete seket e s jáváslátokát, tová bbá  ázt, hogy áz elke szí tett ányág hol kerú l públiká lá srá, 
- áz elke szú lt ányág postái ú ton to rte no  bekú lde se áz Alápkezelo  16.3 pontbán megádott cí me re 
(egy pe ldá nybán),  
- á kedvezme nyezett nyilátkozátá árro l, hogy áz elke szú lt felme re st á Miniszterelno kse g e s áz 
Alápkezelo  felhászná lhátjá, szábádon terjesztheti (postái ú ton, ke t pe ldá nybán). 
 
A szákmái beszá molo  formányomtátvá nyá t á 2. számú melléklet, á szá mláo sszesí to  
formányomtátvá nyá t á 3. számú melléklet tártálmázzá. A 2. e s á 3. szá mú  melle kletet áz 
Alápkezelo  á www.bgázrt.hú honlápon teszi ko zze . 
 
Az összesítő bekú lde se t e s áttekintését követően az Alapkezelő tájékoztatja a 
Kedvezményezettet a beküldendő számviteli bizonylatok köréről. A kivá lásztá sbá á 
szá mviteli bizonylátok legkevesebb 5%-á t, há áz o sszesí to n tí z dárábná l kevesebb szá mviteli 
bizonylát szerepel, ázok legálá bb 50%-á t, de legkevesebb egy dáráb szá mviteli bizonylátot kell áz 
elleno rze sbe bevonni ú gy, hogy áz elleno rzo tt szá mviteli bizonylátok o sszege ele rje áz o sszesí to n 
szereplo  e rte k minimúm 10%-á t. Az elleno rze sbe bevont szá mviteli bizonylátok beke re se nem 
mino sú l hiá nypo tlá si felszo lí tá snák, ázonbán áz Alápkezelo  á bizonylátok beke re se ro l szo lo  
e rtesí te sben má r tá je koztáthátjá á Kedvezme nyezettet áz elo zetes elleno rze s eredme nye ro l, e s á 
feltá rt hiá nyossá gokát á bizonylátok megkú lde se vel egyidejú leg á Kedvezme nyezettnek 
leheto se ge ván po tolni. 
 
A benyújtásra kiválasztott bizonylatokhoz kapcsolódóan a következő dokumentumokat is 
be kell küldeni: 

1. á szá mviteli bizonylátok pénzügyi teljesítését (kifizete se t) igazoló bizonylatok 
hitelesí tett má solátá t, 
2. szeme lyi jellegú  kifizete sek esete ben á múnkászerzo de s, vágy á megbí zá si szerződés 
e s áz esetleges szerzo de s mo dosí tá sok hitelesí tett má solátá t, 
3. á ke tszá zezer forint e rte khátá rt megháládo  e rte kú  á rú beszerze se vágy szolgá ltátá s 
megrendele se re irá nyúlo  szerződés hitelesí tett má solátá t. I rá sbán ko to tt szerzo de snek 
mino sú l áz elkú ldo tt e s visszáigázolt megrendele s is. Az í rá sbeli álák megse rte se vel 
ko to tt szerzo de s teljesí te se e rdeke ben to rte nt kifizete s o sszege á tá mogátott teve kenyse g 
ko ltse gei ko zo tt nem veheto  figyelembe, 
4. ámennyiben á szá mlá n hivátkozá s szerepel szerződésre, megállapodásrá, vágy 
megrendelőre ákkor ánnák hitelesí tett má solátá t; 
5. be rleti dí j elszá molá sá esete n á be rleti dí jhoz kápcsolo do  bérleti szerződés 
hitelesí tett má solátá t, 
6. Építési és építés felújítási költségek elszámolása: há á tá mogátott teve kenyse g erre 
irá nyúl, á befejezett berúhá zá st ko veto en áz álá bbi dokúmentúmok hitelesí tett má solátá t 
is be kell nyú jtáni 

- Ingátlán túlájdoni láp (30 nápná l nem re gebbi)  
- Nem sájá t túlájdonbán le vo  ingátlánon to rte no  á tálákí tá s, e pí tkeze s esete n: áz 

ingátlán-nyilvá ntártá sbá bejegyzett túlájdonos egyoldálú  nyilátkozátá, vágy á 
kedvezme nyezettel ko to tt megá llápodá s, ámelyben á túlájdonos hozzá já rúl áz 
ingátlán kedvezme nyezett á ltál to rte no  meghátá rozott ido re to rte no  
hászná látá hoz e s hozzá já rúl áz ingátlánon ve gzett á tálákí tá shoz, felú jí tá shoz.  

- E pí te si engede ly e s e-e pí te si náplo  ele rheto se ge (há engede lyko teles, há nem áz, 
árro l kedvezme nyezett nyilátkozátá) 

http://www.bgazrt.hu/


28/34  

- Hászná látbáve teli engede ly (Há á beszá molá s hátá rideje ig á hászná látbáve teli 
engede ly me g nem á ll rendelkeze sre, á beszá molo  áddig nem zá rháto  le, ámí g á 
kedvezme nyezett be nem nyú jtjá á hászná látbáve teli engede ly hitelesí tett 
má solátá t.) 

- egye b esetleges háto sá gi engede ly (pl. mú emle kve delem, helyi e pí te sú gyi 
háto sá g) 

- Ko tbe r elszá molá sá rá nincs leheto se g. 
7. A helyszí nenke nt kihelyezett - 10.000.000 Ft-ot megháládo  me rte kú  berúhá zá si 

tá mogátá s esete n áz Alápkezelo  á ltál megkú ldo tt - támogatási emléktábla 
fotódokumentációja. 

 
Há á Kedvezme nyezett nem túd á tá mogátá s – e s há áz elo í rá srá kerú lt, á sájá t forrá s – teljes 
o sszege vel elszá molni: 

8. á beszá molo vál egyidejú leg kell bekú ldenie á lemondó nyilatkozatot, válámint – há 

á tá mogátá s má r kiútálá srá kerú lt – á visszautalást igazoló dokumentum (bánki 

igázolá s vágy bánkszá mlákivonát) hitelesí tett má solátá t. A lemondo  nyilátkozátot á 

Kedvezme nyezett ke pviselo je nek kell álá í rniá. 

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 ke relmezo  sze khelye szerinti telepú le sen le vo , áz ádott nemzetise gi ko zo sse g ce ljáit 

szolgá lo  ingátlánon, vágy  
- á ke relmezo  sájá t, vágy á ltálá álápí tott inte zme ny túlájdoná bán tá rgyi eszko zo n ve gzett 

berúhá zá si, felú jí tá si e s kárbántártá si teve kenyse gek. 
 

21.2. Támogatói okirat kiadás 
 

A tá mogátá s nyú jtá sá tá mogáto i okirát kiádá sá vál to rte nik. A tá mogáto i okirát kiádá sá hoz 
szú kse ges dokúmentúmokát, á tá mogátá si do nte sro l szo lo  e rtesí te sben megádott hátá rido n 
belú l kell áz Alápkezelo  re sze re megkú ldeni. 
 
Ezek:  
 

1. A Kedvezme nyezett neve ben álá í rá srá jogosúlt szeme ly(ek) aláírás mintája  
2. Nyilatkozat á rendelkeze sre á llo  o sszes fizetési számláról 
3. Banki felhatalmazó nyilatkozat á fizete si szá mlá nyilatkozatbán feltú ntetett összes 

fizetési számlára vonátkozo án 
 

4. Ingatlanhoz kapcsolódó támogatások esetében hiteles túlájdoni láp-má solát e s há á 
kedvezme nyezett á tá mogátá ssál e rintett 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 

 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nemzetisegi_tamogatasok/NEMZ-BER-20_felhivas_alairt.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nemzetisegi_tamogatasok/NEMZ-BER-20_felhivas_alairt.pdf
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5. Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat a képviseletre jogosulttól és a 
kapcsolattartótól. 

 
Az Alápkezelo  á bee rkezett dokúmentúmokát megvizsgá ljá. Há á tá mogáto i okirát kiá llí tá sá hoz 
szú kse ges dokúmentúmok válámelyike nem á ll rendelkeze se re vágy hiá nyos, áz Alápkezelo  á 
pá lyá zo t áz EPER-ben megkú ldo tt e rtesí te se ben 8 nápos hátá rido vel, egy álkálommál 
hiá nypo tlá srá szo lí tjá fel. Amennyiben á Kedvezme nyezett á hiá nypo tlá st nem megfelelo en, vágy 
ke sedelmesen teljesí ti, á tá mogátá si do nte s hátá lyá t veszti, e s erro l áz Alápkezelo  tá je koztátjá á 
Miniszterelno kse get e s e rtesí ti á Kedvezme nyezettet. 
 
A tá mogáto i okirát áddig nem ádháto  ki, ámí g áz ádátkezele si hozzá já rúlo  nyilátkozát(ok) jelen 
Ú tmútáto bán megádották szerint hiá nytálánúl benyú jtá srá nem kerú lt(ek). 
 
Az Alápkezelo  á Kedvezme nyezett re sze re tá mogáto i okirátot á llí t ki, há minden, á tá mogáto i 
okirát kibocsá tá sá nák felte teleke nt elo í rt dokúmentúm, á tá mogátá si do nte s ko zze te tele to l 
szá mí tott legke so bb 60 nápon belú l hiá nytálánúl e s hibá tlánúl rendelkeze sre á ll.  

 

21.3. A támogatás folyósítása 
 

A tá mogátá s visszá nem te rí tendo  pe nzbeli tá mogátá s, ámelynek folyo sí tá sá egy o sszegben, 
tá mogátá si elo leg formá já bán to rte nik. 
  
A tá mogátá s folyo sí tá sá á tá mogáto i okirátbán meghátá rozott ido pontig, bánki á tútálá s 
formá já bán ko zvetlenú l á Kedvezme nyezett fizete si szá mlá já rá to rte no  á tútálá s ú tjá n to rte nik. 
 

21.4. Módosítási kérelmek benyújtása 
 
Támogatói okirat kiadása előtt: 

 
 A tá mogátá si do nte s – ha a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt 
támogatásnál – rendelkezhet árro l, hogy meghátá rozzá á tá mogátott teve kenyse g olyán re szeit 
vágy ko ltse geit, ámelyekre á tá mogátá s felhászná lháto . Ebben áz esetben, illetve áz ige nyeltne l 
álácsonyábbán megí te lt tá mogátá s esete ben áz Alápkezelo  felhí vjá á kedvezme nyezettet árrá, 
hogy á tá mogátá si do nte snek megfelelo en mo dosí tsá á ke relemben meghátá rozott 
teve kenyse g(ek)et, illetve ko ltse gvete se t. A kedvezme nyezett á megí te lt tá mogátá si o sszegre kell, 
hogy cso kkentse á tá mogátott teve kenyse g teljes ko ltse gvete se t.   
 
A mo dosí tott ko ltse gvete st áz Alápkezelo  re sze re á tá mogáto i okirát kibocsá tá sá hoz szú kse ges 
dokúmentúmok benyú jtá sá vál egyidejú leg, áz EPER-ben mo dosí tá si ke relem formá já bán kell 
benyú jtáni. Há á megí te lt tá mogátá s o sszege álácsonyább áz ige nyeltne l, ákkor á mo dosí tá si 
ke relem benyú jtá sá vál á kedvezme nyezett elfogádjá á tá mogátá si do nte sben megí te lt tá mogátá s 
o sszege t. 
 
Az EPER-ben benyú jtándo  mo dosí tá si ke relem á tá mogáto i okirát kiádá sá nák felte tele. A 
tá mogáto i okirát csák ákkor ádháto  ki, há á kedvezme nyezett áz Alápkezelo  á ltál elfogádott 
mo dosí tá si ke relemmel rendelkezik.  
 
A mo dosí tá st áz EPER-be bele pve lehet elve gezni á ko vetkezo k szerint: 
 
A menú bo l á „Beadott pályázatok” menú pontot kell vá lásztáni, májd áz áktúá lis ke relem 
kijelo le se t ko veto en, á [Módosítási kérelem] gombrá májd áz [Új] nyomo gombrá káttintvá lehet 
hozzá fe rni á mo dosí tá si ke relemhez. A ke relem elke szí te sekor elso ke nt á benyú jtott ke relem 
ádátái lá tháto k áz EPER-ben, ámelyek á tí rá sá vál ke szí theto  el á mo dosí tá s.  
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A mo dosí tá si ke relem, bá rmikor, bá rmilyen á llápotbán mentheto , ve glegesí teni viszont csák 
ákkor lehetse ges, há elo tte áz [Ellenőrzés] fúnkcio gomb segí tse ge vel áz EPER á ltál is 
leelleno rizteti á kí vá nt mo dosí tá st. Az elleno rze s hibá tlán lefútá sá esete n ve glegesí theto  á 
ke relem á [Véglegesítés] gomb segí tse ge vel, erro l áz ákcio ro l ázonnál e rtesí te s e rkezik, ámelyet 
áz „Üzenetek” menú pontbán lehet megtekinteni. A mo dosí tá s eredme nye ro l áz EPER-ben áz 
elo zo ekben leí rt ele re si ú ton, áz [Elbírálás megtekintése] gomb segí tse ge vel lehet e rtesú lni, 
illetve áz EPER-ben kú ldo tt ú zenetben is. 
 
Az Alápkezelo  kizá ro lág ázt á mo dosí tá si ke relmet tekinti benyú jtottnák, ámely áz EPER 
rendszerben ve glegesí te sre kerú lt, e s áz EPER rendszerben „Bee rkezett” stá túszú . 

 

Támogatói okirat kiadása után: 
 
Mo dosí tá si ke relem benyú jtá sá rá á megválo sí tá si ido szákon belú l ván leheto se g. A megválo sí tá si 
ido szákon belú l korlá tlán szá mú  mo dosí tá si ke relem nyú jtháto  be, ázonbán felhí vjúk á figyelmet 
árrá, hogy egy ke relemnek egyszerre csák egy elbí rá látlán mo dosí tá si kezdeme nyeze se lehet. 
Ú jább mo dosí tá si ke relem csák ákkor nyú jtháto  be, ámennyiben áz Alápkezelo  áz áktúá lis 
mo dosí tá si ke relmet elbí rá ltá. A tá mogátott teve kenyse get mindig á legútolso  elfogádott 
mo dosí tá s szerint szú kse ges megválo sí táni. 
 
A mo dosí tá si ke relmet áz EPER-ben kell elke szí teni e s ve glegesí teni áz elo zo ekben re szletezett 

le pe sek szerint. 

 

Módosítási kérelem benyújtását nem igénylő eltérések: 

 

 á ko ltse gvete s egyes megnyitott fo sorái ko zo tt á tá mogáto i okirátbán illetve ánnák 
melle klete t ke pezo  ko ltse gtervben jo vá hágyottákhoz ke pest legfeljebb 20%-os eltérés 
megengedett, mely mo dosí tá st áz elszá molá skor megfelelo  álá tá másztá ssál elegendo  
benyú jtáni. 

 á ko ltse gvete s fo soron belú li, álsorok ko zo tti á tcsoportosí tá s á tá mogáto i okirát 
mo dosí tá sá ne lkú l is megengedett, 

 
Módosítási kérelem benyújtására van szükség: 

 
- fo sorok ko zo tti á tcsoportosí tá s esete n, há áz á 20%-ot megháládjá 
- ú j fo sor nyitá sá esete n  

- ú j fo sor csák á tá mogátá si ce l megválo sí tá sá hoz elengedhetetlen esetben nyitháto  (há á 
fo sor egye bke nt á ko ltse gterveze se hez eleve nyitott volt) megfelelo  álá tá másztá ssál 
indokolvá.  

- ú j álsor nyitá sá esete n 
 - ú j álsor csák á megválo sí tá shoz elengedhetetlenú l szú kse ges esetben nyitháto  
- há á mú ko de si e s felhálmozá si kiádá sok me rte ke nek mo dosí tá sá megháládjá á 20%-ot 
 

 

21.5. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
 
A Kedvezme nyezett ko teles á tá mogátá s ige nybeve tele nek jogossá gá t igázolo  szá mviteli 
bizonylátáit elkú lo ní tetten kezelni e s nyilvá ntártáni. 
 
A Kedvezme nyezett á tá mogátá s felhászná lá sá ro l á tá mogáto i okirátbán, áz A SZF-ben e s á jelen 
ú tmútáto bán foglálták szerint ko teles szá mot ádni szákmái beszá molo  e s pe nzú gyi elszá molá s 
formá já bán (á tová bbiákbán egyú tt: beszá molo ). 
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A beszá molá si ko telezettse g teljesí te se sorá n á Kedvezme nyezettnek igázolniá kell, hogy á 
tá mogátá s rendeltete sszerú en, á tá mogátá si do nte s szerinti ce lnák megfelelo en, á tá mogáto i 
okirátbán meghátá rozották szerint kerú lt felhászná lá srá. A beszá molo  erre vonátkozo  ádátáinák 
megfelelo  kito lte se vel e s á szú kse ges melle kletek csátolá sá vál á Kedvezme nyezettnek hitelt 
e rdemlo en bizonyí tániá kell á tá mogátá s tá mogáto i okirátbán meghátá rozották szerinti 
felhászná lá sá t.  
 
A tá mogátá s terhe re csák áz igázoltán á megválo sí tott tá mogátott teve kenyse ghez kápcsolo do , á 
megválo sí tá si ido szákbán felmerú lt e s áz elszá molá si hátá rido ig kifizetett, á ko ltse gvete sben 
tervezett ko ltse gsoron elszá molháto , á ko ltse gvete sben megnevezett, felsorolt ko ltse gek 
szá molháto ák el. Ko tbe r elszá molá sá rá nincs leheto se g. 
 
A beszá molo  benyú jtá sá nák ve gso  hátá rideje á tá mogáto i okirátbán kerú l ro gzí te sre. 
 
A beszá molo t áz Alápkezelo  vizsgá ljá meg e s legfeljebb egy alkalommal a hiányosságok 
kijavítására, pótlására 15 napos határidővel felszo lí tjá á Kedvezme nyezettet. A hátá rido re be 
nem nyú jtott beszá molo  miátti felszo lí tá s is hiá nypo tlá si felszo lí tá snák szá mí t. Há á 
kedvezme nyezett múlásztá sá á tá mogáto  megí te le se szerint me ltá nyolháto  okbo l szá rmázik, 
ákkor tová bbi hiá nypo tlá srá is leheto se g nyí lhát. 
 
FIGYELEM! Az elektronikús pá lyá zát sájá tossá gái álápjá n áz EPER-ben kikú ldo tt ú zenet 
hivátálos, í rá sos e rtesí te s, mely á kikú lde ssel ke zbesí tettnek szá mí t, á hiá nypo tlá srá megádott 
hátá rido  á kikú lde s nápjá to l szá mí to dik. A pá lyá zo /Kedvezme nyezett vá lláljá, hogy á teljes 
pá lyá záti, megválo sí tá si e s beszá molá si folyámát sorá n áz EPER-ben e rkezo  hivátálos ú zeneteit 
figyelemmel kí se ri.  
 
A beszá molo bán á tá mogátá s teljes o sszege vel el kell szá molni. Há á Kedvezme nyezett á 
tá mogátá s 100%-á vál nem túd áz elfogádott ko ltse gvete s szerint elszá molni, á fel nem hászná lt 
tá mogátá s o sszege t visszá kell útálni áz A ltálá nos Szerzo de si Felte telekben meghátá rozott 
szá mlá rá, á pá lyá záti ázonosí to  ko zleme ny rovátbán válo  feltú ntete se vel. 
 
A Kedvezme nyezett á fel nem hászná lt tá mogátá s o sszege ro l lemondo  nyilátkozátot kell, hogy 
kiá llí tson. A lemondo  nyilátkozát áz Alápkezelo  honlápjá ro l leto ltheto  formányomtátvá ny. A 
lemondo  nyilátkozát ce gszerú en álá í rt eredeti pe ldá nyá t e s á visszáfizete st igázolo  
bánkszá mlákivonát, bánki igázolá s hitelesí tett má solátá t áz Alápkezelo  postácí me re kell 
elkú ldeni. 
 
A beszá molo  elbí rá lá sá sorá n áz Alápkezelo  á ko vetkezo  do nte seket hozhátjá: 

d) á beszá molo t elfogádjá, 
e) á beszá molo t elútásí tjá, 
f) á beszá molo t re szben elfogádjá. 

 
A beszámoló elfogadása ázt jelenti, hogy megá llápí tháto  á tá mogáto i okirátbán e s ánnák 
elvá lászthátátlán re sze t ke pezo  dokúmentúmokbán fogláltáknák megfelelo  teljesí te s. 
 
A beszámoló elutasítása ázt jelenti, hogy á Kedvezme nyezett á tá mogátá srá vonátkozo  
beszá molo  ko telezettse ge nek nem tett eleget, illetve megse rtette á tá mogáto i okirátbán vágy 
ánnák elvá lászthátátlán re sze t ke pezo  dokúmentúmokbán fogláltákát.  
 
A beszámoló részleges elfogadása ázt jelenti, hogy á benyú jtott beszá molo  álápjá n csák 
re szteljesí te s á llápí tháto  meg. Ilyen esetben meghátá rozá srá kerú l, hogy á pe nzú gyi elszá molá s 
mely te telei, illetve szákmái beszá molo  mely elemei kerú ltek elfogádá srá, illetve elútásí tá srá. 
 
A tá mogátá s visszáfizete se nek eseteit e s mo djá t áz A ltálá nos Szerzo de si Felte telek hátá rozzá 
meg. 
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A pe nzú gyi elszá molá ssál kápcsolátos re szletes túdniválo kát á 15-o s pont tártálmázzá. 

 

A szákmái beszá molo  á tá mogátott teve kenyse g megválo súlá sá t mútátjá be. A beszá molo t áz 
EPER-ben kell elke szí teni á „Beadott pályázatok” menú pont kivá lásztá sá útá n á [Beszámoló 
beadása] gomb megnyomá sá vál. 
 
A szákmái beszá molo nák kello en re szletesnek kell lennie e s hitelt e rdemlo  mo don be kell 
mútátniá á tá mogátott teve kenyse g megválo súlá sá t. A szákmái beszá molo bán felsorolt, 
megválo sí tott feládátoknák igázodniúk kell á pe nzú gyi elszá molá sbán szerepeltetett 
ko ltse gekhez. 
 
A szákmái beszá molo hoz szú kse ges fényképes dokumentációt bekú ldeni, ámely re szletesen 
bemútátjá á tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá t. A foto knák á tá mogátá sbo l megválo sí tott 
berúhá zá si, felú jí tá si, kárbántártá si teve kenyse gek kiindúlá si e s ve gso  á llápotá n kí vú l kú lo nbo zo  
fá zisfoto kon á folyámátot is dokúmentá lni szú kse ges. A fe nyke peket áz EPER erre 
rendszeresí tett, „Csátolándo  melle kletek” menú pont álátt szú kse ges felto lteni. 
 
Há á tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá sorá n á tá mogáto i okirát mo dosí tá sá t nem ige nylo  
vá ltozá sok to rte ntek á tá mogáto i okirátbán fogláltákhoz ke pest, áz elte re seket indokolni kell. 
 
A tá mogátott teve kenyse g megválo sí tá sá, teve kenyse gei sorá n á Kedvezme nyezett ko teles á 
kommúniká cio já bán, kápcsolo do  kiádvá nyáibán, honlápjá n áz Alápkezelo  honlápjá ro l leto ltheto  
hivátálos gráfikái logo já t megjelení teni (Megválo súlt/Ke szú lt Mágyárorszá g Kormá nyá nák 
Tá mogátá sá vál 20202). Há á Kedvezme nyezett nem rendelkezik honláppál, ú gy áz informá cio t á 
helyben szoká sos mo don teszi ko zze  (pl. hirdeto tá blá n vágy fáliú jsá gon helyezzen el egy ro vid 
tá je koztáto t á tá mogátá sbo l megválo súlt teve kenyse gro l e s ánnák finánszí rozo já ro l, válámint 
jelení tse meg á hivátálos gráfikái logo t) e s erro l kú ldjo n foto dokúmentá cio t á szákmái beszá molo  
re szeke nt.  
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 tá mogátott teve kenyse g lezá rá sá á beszá molo  Alápkezelo  á ltáli elfogádá sá t ko veto en to rte nik 
(belee rtve ebbe ázt áz esetet is, há á beszá molo  re szben kerú l elfogádá srá, e s á Kedvezme nyezett 
áz ebbo l ádo do  visszáfizete si ko telezettse ge t szerzo de sszerú en teljesí tette). A tá mogátott 
teve kenyse g lezá rá sá ro l áz Alápkezelo  EPER-ben e rtesí ti á Kedvezme nyezettet. 
 

21.7. Lemondás 
 
A Kedvezme nyezett á tá mogátá si do nte s útá n bá rmikor kezdeme nyezheti á tá mogátá s ege sze ro l 
vágy válámely re sze ro l válo  lemondá st á www.bgázrt.hú honlápro l leto ltheto  lemondo  
nyilátkozát dokúmentúmon, illetve áz EPER rendszerben. 
 

                                                 
2
 A támogatott tevékenységnek megfelelően Megvalósult vagy Készült  

http://www.bgazrt.hu/
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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: 

Tá mogátháto ák á ko zoktátá sbán re sztvevo  náppáli tágozátos á ltálá nos e s ko ze piskolái tánúlo k 
re szve tele vel belfo ldo n megszerveze sre kerú lo  to bb nápos ottálvo s vágy nápko zis nemzetise gi 
tá borok, ko zo sse ge pí to  illetve ko zo sse gi nevele st szolgá lo  nemzetise gi kirá ndúlá sok, prográmok 
szerveze se, lebonyolí tá sá.  
 

22.2. A támogatás feltételei: 
 á Kedvezme nyezett felme ri á NEMZ-TAB-20 kií rá srá benyú jtott pá lyá zátok álápjá n 

tá mogátá si szá nde kro l kie rtesí tett korá bbi ke relmezo k prográmjáinák belfo ldi 
megválo sí tháto sá gá t e s leheto se g szerint e prográmokrá fordí tjá áz elnyert 
tá mogátá st;  

 Az egy prográmrá fordí tháto  tá mogátá s máximá lis o sszege szákmái feládátonke nt 
5.000.000 forint lehet; 

 á prográmokát csák belfo ldo n lehet megválo sí táni; 
 á tá mogátá s lebonyolí tá sá bá teljesí te si ko zremú ko do ke nt bevonháto k á melle kelt 

listá szerinti szervezetek, ámihez á melle kletben tálá lháto  ko zremú ko do i 
megá llápodá si mintá álkálmázá sá jávásolt;  

 A tá mogátá s lebonyolí tá sá bá, á tá mogátá si ce l megválo sí tá sá bá – á tá mogáto  
elo zetes jo vá hágyá sá vál – ú j teljesí te si ko zremú ko do  szervezetek is bevonháto ák; 
 

22.3. A támogatás terhére elszámolható költségek: 

 
Elso sorbán áz álá bbi ko ltse gek szá molháto k el á tá mogátá s terhe re: 

- útázá si ko ltse g (be relt áúto búsz ko ltse ge, sájá t túlájdonú  áúto búsz esete n 
ú zemányágko ltse g, áúto pá lyá-ko ltse g, párkolá si ko ltse g, á búszsofo ro k nápidí já); 

- útázá si szolgá ltátá s (kilome ter dí j), mely tártálmázzá á kiá llá si ko ltse geket is, vású ti 
szeme lyszá llí tá s ko ltse ge, folyámi szeme lyszá llí tá s ko ltse ge; 

- szá llá sko ltse g (á kolle giúmi, pánzio i, szá llodái vágy fizeto vende glá to -szá llá shelyi szá llá s 
ko ltse ge); 

- e tkeze si ko ltse g, (e ttermi szolgá ltátá s, illetve szá mlá ellene ben kifizete sre kerú lo  
e tkeztete si szolgá ltátá s dí já); 

- e lelmiszer vá sá rlá s; 
- szeme lyi júttátá s ko ltse ge (tá borvezeto  e s felno tt kí se ro  dí já) e s áz ázokhoz kápcsolo do  

múnká ltáto i terhek; 
- prográmhoz kápcsolo do  ko ltse g (pl. bele po jegyek) 
- foglálkozá sok szolgá ltátá si e s ányágko ltse gei 
- á tá borhoz, ko zo sse gi ce lú  prográmhoz kápcsolo do  eszko zbeszerze sek (kise rte kú  tá rgyi 

eszko zo k); 
- gyo gyszerek beszerze se nek ko ltse ge e s ege szse gve delmi eszko zo k (pl. mászk, 

ke zferto tlení to ) á tá borozo k le tszá má nák ereje ig. 
 

22.4. A támogatás terhére nem elszámolható költségek:   

 
- szerveze si ko ltse g (projektmenedzsment tí púsú  kiádá sok) 
- berúhá zá s, e pí te s, felú jí tá si ko ltse gek  
- szeszesitál, dohá nyá rú;  
- áz ádo k mo djá rá behájtháto  fizete si ko telezettse gek (pl. bí rsá gok),  
- ke sedelmi kámátok;  
- ko zú zemi dí j tí púsú  kiádá sok,  
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- kárbántártá sok, jáví tá sok;  
- hitelto rleszte s e s hitel kámát;  
- szá mviteli szolgá ltátá sok e s pe nzforgálmi szolgá ltátá sok ko ltse gei (pe ldá úl ko nyvele si 

dí j, bánkko ltse g);  
- múnká bá já rá s ko ltse gte rí te se e s  
- egye b, á tá mogátá si ce l megválo sí tá sá hoz ko zvetlenú l nem ko to do  ko ltse gek 

(lebonyolí tá s ko ltse ge e s sájá t rezsi ko ltse g). 

 

22.5. Speciális támogatási szabályok: 

 

 Minden tá mogátá s esete n á já rvá nyú gyi helyzettel kápcsolátos biztonsá gi felte telek e s 
szábá lyok betártá sá á kedvezme nyezett felelo sse ge. Ezt á felelo sse get megoszthátjá á 
bevont ko zremú ko do  szervezetekkel á velú k ko to tt kú lo n megá llápodá sbán. 

 A tá mogátá s felhászná lá sá nák dokúmentá lá sá hoz foto dokúmentá cio t (tá borok esete n 
csoportke pet), illetve á re szvevo kro l ne vsort (á GDPR szábá lyok betártá sá vál) kell 
ke szí teni. Ezek rendelkeze sre á llá sá ro l áz elszá molá s kerete ben nyilátkozátot kell 
benyú jtáni, illetve helyszí ni elleno rze s esete n áz Alápkezelo  erre vonátkozo  kú lo n 
felhí vá sá rá áz ezekhez válo  hozzá fe re st biztosí táni szú kse ges. 

 Az esetleges visszále pe s miátt mo dosí tá si ke relmet szú kse ges benyú jtáni pápí rálápon á 
Bethlen Gá bor Alápkezelo  Zrt. re sze re. A fennmárádo  tá mogátá si o sszeg 
á tcsoportosí tháto  á má r tá mogátá sbán re szesí tett álprojektekre, vágy ú j álprojektre.  

 

 

22.6. A megvalósítás időszaka: 

 
2020. január 1 – 2020. december 31. 
ázzál, hogy á 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti vesze lyhelyzet ideje álátt megrendezett 
prográmok ko ltse ge nem szá molháto  el á tá mogátá s terhe re. 
 
 


