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Támogatott tevékenységek és kiadástípusok
Á kóö vetkezóő neí gy páí lyáí záti kátegóí riá tártózik á RÓMÁ NEMZ-19 páí lyáí záti kóí duí 2019. eí vi rómá
nemzetiseí gi páí lyáí zátók kóö zeí :


Roma nemzetiségi civil
(ROMA-NEMZ-CISZ-19)



Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása
(ROMA-NEMZ-KUL-19)



A roma nemzetiségi pedagógusképzésben résztvevő felsőfokú tanintézmények és a
nyelvek (romani/beás) oktatásával, nevelésével foglalkozó köznevelési
intézmények
közreműködésével
megvalósuló
nemzetiségi
pedagógustovábbképzések, szakmai műhelyek 2019. évi költségvetési támogatása (ROMANEMZ-PED-19)



Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti,
hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. évi költségvetési
támogatása (ROMA-NEMZ-TAB-19)

szervezetek

2019.

évi

költségvetési

támogatása

1. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek
Á levónhátóí áí ltáláí nós fórgálmi ádóí nem táí mógáthátóí , ezeí rt á páí lyáí zóí nák nyilátkózniá kell áz
ÁÁ FÁ levónáí si jógáí vál, illetve ánnák eí rveí nyesííteí seí vel kápcsólátbán.
Á páí lyáí záti prójekt kóö ltseí gveteí seí t, kuö lóö nóö sen áz igeí nyelt óö sszeget uí gy kell megtervezni, hógy áz
megfeleljen á páí lyáí zóí rá vónátkózóí ÁÁ FÁ elszáí móláí si szábáí lyóknák, ámelyróő l páí lyáí zát
benyuí jtáí sákór nyilátkózátót is kell tenni.
Á páí lyáí zátbán csak a projekt időszakban megvalósult, a program megvalósításához
kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg
felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el. Á száí mviteli
bizónylátókón feltuö ntetett kóö ltseí geknek minden esetben á prójekt idóő szákhóz, á táí mógátótt
prógrám megválóí síítáí sáí hóz kell kápcsólóí dniuk, eí s á száí mviteli bizónylátók peí nzuö gyi
teljesííteí seí nek (kifizeteí seí nek) legkeí sóő bb áz elszáí móláí si idóő szák veí geí ig meg kell tóö rteí nnie.
2. Projekt időszak
Á „Prójekt kezdete” eí s „Prójekt veí ge” elnevezeí suő ádátmezóő kben megádótt dáí tumók kóö zeí esóő
idóő szák.
Á RÓMÁ-NEMZ-CISZ-19, RÓMÁ-NEMZ-KÚL-19 eí s á RÓMÁ-NEMZ-PED-19 kátegóí riáí kbán á
prójekt idóő szák egyseí gesen keruö lt meghátáí rózáí srá, prójekt kezdete 2019.01.01., prójekt veí ge
2019.12.31.
Á RÓMÁ-NEMZ-TÁB-19 kátegóí riáí bán á prójekt kezdete 2019.05.01., prójekt veí ge: 2019.11.15.
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Figyelem! Csák ólyán kóö ltseí get igázólóí bizónylátók fógádhátóí ák el, ámelyeken á teljesííteí s
idóő póntjá eí s ámennyiben feltuö nteteí sre keruö l teljesííteí si idóő szák, illetve száí mláí zótt idóő szák á
prójekt idóő szákbá esik. Ezen feluö l á bizónylát elszáí mólhátóí sáí gáí nák áz is felteí tele, hógy á
táí mógátótt prógrám megválóí síítáí sáí hóz kóö zvetlenuö l kápcsólóí dniá kell!

3. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
3.1. Pályázati dokumentáció
Á Páí lyáí záti Kiííráí s, á Páí lyáí záti ÚÁ tmutátóí eí s áz ÁÁ ltáláí nós Szerzóő deí si Felteí telek megjelennek áz
Emberi Eróő fórráí s Táí mógátáí skezelóő hónlápjáí n, ámelyeknek cííme:
www.emet.góv.hu
Á Páí lyáí záti Kiííráí s, áz internetes páí lyáí záti ádátláp eí s ázók melleí kletei egyuö tt tártálmázzáí k á
páí lyáí záí shóz szuö kseí ges óö sszes felteí telt.
Jelen páí lyáí záti felhííváí sókrá elektronikus pályázat benyuí jtáí sáí vál lehet páí lyáí zni.
3.2. Kötelező regisztráció
Áz EPER-ben egyszer szuö kseí ges regisztráí lni eí s á regisztráí cióí s ádátókbán bekóö vetkezóő
váí ltózáí s eseteí n á regisztráí cióí t móí dósíítáni szuö kseí ges. Á regisztráí cióí vál á páí lyáí zóí kórláí tlán
száí muí internetes páí lyáí zátót jógósult beádni áz Emberi Eróő fórráí s Táí mógátáí skezelóő áí ltál
kezelt házái fórráí sbóí l megválóí sulóí páí lyáí zátókrá. Á szervezet kóráí bbi regisztráí cióí jáí róí l
infórmáí cióí t á „Regisztráció kereső” funkcióí segíítseí geí vel káphát.
3.2.1. A regisztráció menete
Á regisztráí cióí hóz egyetlen muő kóö dóő elektrónikus leveí lcíímre (e-máil cíímre) ván szuö kseí g.
Leí pjen á www.emet.góv.hu óldálrá, májd káttintsón áz EPER beleí peí si pónt, májd á
páí lyáí zóí i beleí peí si pónt felirátrá, ázutáí n pedig á Regisztráí cióí nyómóí gómbrá.
Á regisztráí cióí sóráí n áz ÁÁ ltáláí nós, Álápádátók, Muő kóö deí si hátóí kóö r, Cíímádátók, Telephely,
Bánki ádátók, Infórmáí cióí s ádátók eí s Nyilátkózátók fuö leken veí giglápózvá (bál óldáli
menuö sór) meg kell ádniá á regisztráí lni kííváí nt szervezet/szemeí ly legfóntósább ádátáit,
ámely á páí lyáí záti eljáí ráí shóz neí lkuö lóö zhetetlen.
Áz eljáí ráí s ákkór sikeres, há á „Regisztráí cióí ” nyómóí gómbrá káttintvá nem káp uö zenetet
hiáí nyzóí ádátókróí l, hánem árróí l eí rtesuö l, hógy áktiváí cióí s e-máilt kuö ldóö tt á rendszer.
Regisztráí cióí jáí t uí gy tudjá eí rveí nyesííteni, hógy á megkápótt áktiváí cióí s e-máilben táláí lhátóí
linkre káttint á befejezeí stóő l száí míítótt 72 óí ráí n beluö l. 72 óí rá letelte utáí n á rendszer
áutómátikusán tóö rli á megádótt ádátókát eí s uí jrá tudjá kezdeni áz eljáí ráí st. 72 óí ráí n beluö l, há
ismeí telten regisztráí lni próí báí l, hibáuö zenetet fóg kápni, hógy ilyen ádóí száí mmál máí r tóö rteí nt
regisztráí cióí . Há nem káptá meg áz áktiváí cióí s e-máilt, keí rjuö k, fórduljón á Táí mógátáí skezelóő
hónlápjáí n kóö zzeí tett eleí rhetóő seí gekhez.
3.2.2. Regisztrációs nyilatkozat
Á regisztráí lt páí lyáí zóí kóö teles á Táí mógátáí skezelóő nek benyuí jtáni áz EPER-bóő l
kinyómtáthátóí „Regisztrációs Nyilatkozat”-nák á szervezet keí pviselóő je áí ltál áláí íírt egy
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eredeti peí ldáí nyáí t. Á regisztráí cióí s nyilátkózátót egy eredeti (keí k tóllál áláí íírt) példányban
(áláí íírt melleí kletekkel egyuö tt) kell bekuö ldenie á Táí mógátáí skezelóő levelezeí si cíímeí re
teí rtiveveí nyes leveí lben. Á regisztráí cióí s ádátókbán tóö rteí nóő váí ltózáí s eseteí n 8 nápón beluö l uí j
regisztráí cióí s nyilátkózátót kell benyuí jtáni.
Levelezeí si cíím:

Emberi Eróő fórráí s Táí mógátáí skezelóő
Rómá nemzetiseí gi prógrámók
1387 Budápest, Pf. 1467.

Á nyilátkózát kinyómtátáí sáí hóz keí rjuö k, leí pjen be á rendszerbe, váí lásszá á „Reg.nyilátkózát”
menuö póntbán á „nyilátkózát nyómtátáí sá” gómbót.
Á nyómóí gómb PDF dókumentumót keí szíít. Ámennyiben nincs száí míítóí geí peí n PDF
dókumentum ólvásáí sáí rá álkálmás prógrám, telepíítenie kell egyet.
Lehetóő seí g ván megádni telephely ádátókát is á szervezet sájáí t ádátáináí l (EPER-be beleí pve
á Sájáí t ádátók menuö póntbán). Áz íígy bejelentett telephely cíímre kiáí llíítótt száí mláí k
elszáí mólhátóí k á peí nzuö gyi elszáí móláí s sóráí n. Fóntós, hógy telephely megádáí sá eseteí n á
kinyómtátótt Regisztráí cióí s Nyilátkózáthóz csátólniá kell á telephelyről szóló NAV
bejelentő másolatát is.
3.2.3. Pályázati díj
Á regisztráí lt páí lyáí zóí kóö teles á páí lyáí zátkezelóő nek befizetni á 3.000 Ft, ázáz háí rómezer
fórint páí lyáí záti dííját. Á páí lyáí záti dííj befizeteí se csák bánki áí tutáláí ssál tóö rteí nhet. A
pályázati díjat, pályázati évenként, egy szervezetnek több ROMA-NEMZ-19 pályázati
kategóriában beadott pályázata esetén is csak egyszer kell megfizetnie!
Á páí lyáí záti dííját áz Emberi Eróő fórráí s Táí mógátáí skezelóő 10032000-01451461-00000000
száí muí száí mláí jáí rá kell áí tutálni. Áz páí lyáí záti dííj áí tutáláí sákór keí rjuö k, áz internetes
páí lyáí zátkezelóő rendszerben megádótt felhásznáí lóí nevet vágy á szervezet ádóí száí máí t,
tóváí bbáí a felhívás kódját (ROMA-NEMZ-19) szííveskedjen feltuö ntetni á megjegyzeí s
róvátbán. (Tánkeruö leti inteí zmeí nyek eseteí ben á megegyezóő ádóí száí m miátt, minden
esetben á felhásznáí lóí neí v feltuö nteteí se szuö kseí ges!) Á páí lyáí záti dííj áí tutáláí st csák ábbán áz
esetben áí ll móí dunkbán elfógádni, há á befizetóő megegyezik á regisztráí lt pártnerrel. A
pályázati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell a Támogatáskezelő
számlájára átutalni.
3.2.4. Regisztrációval kapcsolatos határidők
Á Regisztráí cióí s Nyilátkózátót á regisztráí cióí vál nem rendelkezóő páí lyáí zóí knák, legkeí sóő bb áz
ádótt páí lyáí záti eí vre vónátkózóí elsóő keí nt beádótt internetes páí lyáí zát beádáí si hátáí ridejeí nek
nápjáí ig kell póstái uí tón benyuí jtáni á Táí mógátáí skezelóő nek.
Keí rjuö k á 2018. eí vre eí rveí nyes regisztráí cióí vál rendelkezóő páí lyáí zóí kát, hógy ellenóő rizzeí k áz
EPER rendszerben megádótt ádátáikát. Ámennyiben váí ltózáí s tóö rteí nt vágy móí dósíítáí s
szuö kseí ges, á kinyómtátótt móí dósíítótt Regisztráí cióí s Nyilátkózát (ámelyet á szervezet
keí pviselóő jeí nek/keí pviselóő inek kell áláí íírniá) egy eredeti peí ldáí nyáí t póstái uí tón legkeí sóő bb á
jelen páí lyáí zát beádáí sá nápjáí n kell megkuö ldeni á fenti póstácíímre.
3.2.5. Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése
Á bekuö ldóö tt regisztráí cióí s nyilátkózátót eí s á megádótt száí mlászáí mrá megeí rkezett
áí tutáláí sókát á Táí mógátáí skezelóő munkátáí rsái ellenóő rzik eí s iktátjáí k áz EPER-ben. Ámeddig
6/30

nem káp „eí rveí nyes” jelóö leí st á rendszerben áz ÓÖ n áí ltál kinyómtátótt nyilátkózát eí s áí tutáláí s,
áddig minden beleí peí skór uö zenetben fógjá figyelmeztetni áz EPER árrá, hógy nincs
eí rveí nyes nyilátkózátá eí s páí lyáí záti dííj befizeteí se. Ámennyiben máí r póstáí ztá á
Táí mógátáí skezelóő száí máí rá á nyilátkózátót illetve áí tutáltá á 3.000 Ft-ós páí lyáí záti dííját,
keí rjuö k, hágyjá figyelmen kíívuö l ezt áz uö zenetet. Sem á páí lyáí zát elkeí szííteí seí t vágy
veí glegesííteí seí t, sem máí s muő veletet nem kórláí tóz ez á figyelmezteteí s.
3.3. Pályázat elkészítése és benyújtása
Áz EPER-be válóí beleí peí s utáí n á „Pályázati kategóriák” menuö póntrá káttintvá
megtekintheti áz áktuáí lis páí lyáí záti kiííráí sókát. Á kátegóí riá megjelóö leí se utáí n á [Megtekintés
és új pályázat beadása] gómbrá káttintvá megtekintheti á kiváí lásztótt páí lyáí záti kátegóí riá
álápádátáit, eí s megkezdheti uí j páí lyáí zát benyuí jtáí sáí t.
Á regisztráí cióí s eljáí ráí shóz hásónlóí án itt is á bál óldálón uí n. lápózóí fuö leket táláí l, ámelyeken
veí gigháládvá tóö ltheti ki á prógrám ádátlápót.
1.

Álápádátók
Á rendszer áutómátikusán tóö lti ki.

2.

Kóö telezettseí gváí llálóí ádátók
Ámennyiben á kóö telezettseí gváí llálóí ázónós á páí lyáí zóí vál, keí rjuö k, hógy á „kóö telezettseí gváí llálóí
á páí lyáí zóí vál ázónós” ádátmezóő eí rteí keí t áí llíítsá „igen”-re. Ennek hátáí sáí rá á rendszer á
regisztráí cióí sóráí n megádótt ádátókát áutómátikusán beemeli á kitóö ltendóő mezóő kbe.

3.

Száí mlátulájdónós ádátók
Bánkszáí mlászáí mmál nem rendelkezóő páí lyáí zóí inknák Száí mlátulájdónós szervezetet kell
váí lásztániuk. Ámennyiben rendelkezik bánkszáí mlászáí mmál, keí rjuö k, „igen” eí rteí ket jelóö ljóö n
meg á „Száí mlátulájdónós á páí lyáí zóí vál ázónós”ádátmezóő ben. Ennek hátáí sáí rá á rendszer á
regisztráí cióí sóráí n megádótt ádátókát áutómátikusán beemeli á kitóö ltendóő mezóő kbe.

4.

Prójektádátók
Á prójektnek egyedi cíímet kell ádni eí s meg kell jelóö lni á prójekt kezdete eí s prójekt veí ge
dáí tumót, ámely áz ádótt kátegóí riá páí lyáí záti kiííráí sáí bán megádótt prójekt idóő szák kezdóő
dáí tumáí náí l kóráí bbi, illetve záí róí dáí tumáí náí l keí sóő bbi nem lehet. Á megválóí suláí s helyeí neí l á
prójekt megválóí suláí sáí nák helyeí t (órszáí g eí s telepuö leí sádátáí t) kell megádni. Á
kápcsóláttártóí rá vónátkózóí infórmáí cióí kát nem kóö telezóő megádni, viszónt á kóö nnyebb
egyuö ttmuő kóö deí s miátt keí rjuö k, tóö ltseí k ki ezt is.

5.

Peí nzuö gyi ádátók
Áz itt táláí lhátóí ádátmezóő ket áz EPER áz ÓÖ n áí ltál megádótt ádátók eí s beeí píített keí pletek
segíítseí geí vel áutómátikusán tóö lti.

6.

Infórmáí cióí s ádátók
Á prógrám teí máí jáí rá, munkáfórmáí jáí rá, nyelveí re, webóldáláí rá vónátkózóí ádátók, melyek
kitóö lteí se nem kóö telezóő . Ámennyiben á „Szeretneí , hógy prógrámjá nyilváí nós legyen?”
mezóő ben igennel váí lászól, uí gy prójektjeí t á www.emet.góv.hu óldálón kóö zzeí tehetjuö k.

7.

Prójekt kóö ltseí gveteí se
Itt szuö kseí ges ismertetni á kóö ltseí gveteí s táí blá „beveí tel” eí s „kiádáí s” óldáláí nák segíítseí geí vel á
páí lyáí záti prójektjeí nek kóö ltseí gveteí si ádátáit, teí telesen felsórólvá á táí mógátáí s terheí re
elszáí mólni kííváí nt kiádáí sókát. Á kóö ltseí gveteí s uí gynevezett fóő - eí s álsórókrá ószlik, ámelyet
betuő tíípussál eí s száí mózáí ssál is megkuö lóö nbóö ztetuö nk.
7/30

8.

Á Páí lyáí záti Ádátláp ádátái
Á páí lyáí zóí nák á páí lyáí záti ádátlápón specifikus, páí lyáí záti kátegóí riáí rá jellemzóő keí rdeí sekre
kell váí lászt ádniá á páí lyáí zát elkeí szííteí se sóráí n.

9.

Kóö telezóő en csátólándóí melleí kletek
Felhíívjuk figyelmuö ket, hógy elektrónikus páí lyáí zát benyuí jtáí sá eseteí n á kóö telezóő en
csátólándóí melleí kletek kizáí róí lág elektrónikus uí tón nyuí jthátóí ák be, kizáí róí lág áz internetes
páí lyáí záti ádátláp elóő íírt ádátmezóő jeí ben csátólvá.
Á páí lyáí záti kiííráí sók megnevezik áz egyes páí lyáí záti kátegóí riáí kbán kóö telezóő en csátólándóí
dókumentumókát.
Ámennyiben á felsórólt melleí kleteket vágy egyeí b dókumentumókát nem mágyár nyelven
nyuí jtjá be, keí rjuö k, csátóljá ánnák mágyár nyelvuő , á hivátálós keí pviselóő áí ltál áláí íírt fórdíítáí sáí t
is. Vitátótt esetben á mágyár nyelvuő váí ltózát áz iráí nyádóí .

10.

Nyilátkózátók
Á páí lyáí zát benyuí jtáí sáí vál tudómáí sul kell vennie áz ádátlápón szereplóő nyilátkózát tártálmáí t.
Fóntós kiteí rnuö nk áz áí llámháí ztártáí sróí l szóí lóí 2011. eí vi CXCV. tóö rveí ny (á tóváí bbiákbán: ÁÁ ht.)
48/B. § (1) bekezdeí seí ben leíírt óö sszefeí rhetetlenseí g fógálmáí rá (láí sd jelen ÚÁ tmutátóí 17.
pónt), ámely álápjáí n egyes szervezetek eí s szemeí lyek nem indulhátnák páí lyáí zóí keí nt eí s nem
reí szesuö lhetnek táí mógátáí sbán. Ebben á póntbán árróí l is nyilátkózniá kell á páí lyáí zóí nák, hógy
kizáí róí óö sszefeí rhetetlenseí gi ókók nem áí llnák fenn vele eí s szervezeteí vel szemben sem.
Kóö zeí rdekbóő l nyilváí nós á páí lyáí záti kiííráí st elóő keí szíítóő , á páí lyáí zátót kiííróí , á táí mógátáí si
igeí nyróő l meghózótt dóö nteí st elóő keí szíítóő eí s á dóö nteí shózóí szemeí ly, testuö let áí ltál á páí lyáí záttál,
á páí lyáí záti eljáí ráí ssál, á táí mógátáí si dóö nteí ssel óö sszefuö ggeí sben kezelt, kóö zeí rdekuő ádátnák eí s
kuö lóö nleges ádátnák nem minóő suö lóő ádát. Ezeknek áz ádátóknák á megismereí seí re á
kóö zeí rdekuő ádátókrá vónátkózóí tóö rveí ny rendelkezeí sei vónátkóznák.
Á páí lyáí zát megííráí sáí t á beádáí si hátáí ridóő lejáí rtáí ig báí rmikór felfuö ggesztheti, á megkezdett
páí lyáí zátót elmentheti. Á [Mentés bezárás nélkül] árrá szólgáí l, hógy munkáí já kóö zben
elmentse á máí r beíírt ádátókát, á [Mentés és bezárás] gómb hátáí sáí rá á rendszer elmenti á
beíírt ádátókát eí s á páí lyáí zát áí tkeruö l á „Megkezdett pályázatok” menuö póntbá. Itt
fólytáthátjá á [Megkezdett páí lyáí zát móí dósíítáí sá] gómbbál á munkáí t. Á menteí s funkcióí k
hátáí sáí rá tártálmi ellenóő rzeí st nem veí gez áz EPER, ámennyiben árrá kííváí ncsi, hógy
kóö ltseí gveteí se, á kóö telezóő en megjelóö lt ádátmezóő k stb. megfelelnek-e á beáí llíítótt
felteí teleknek, uí gy áz [Ellenőrzés] gómbót kell hásznáí lniá. Hátáí sáí rá hibáuö zenetet káphát,
ámely felhíívjá á figyelmeí t á hiáí nyóssáí gókrá, helytelenseí gekre. Áz [Ellenőrzés] gómb
báí rmikór hásznáí lhátóí , egyetlen esetben kóö telezóő hásznáí lni: á páí lyáí zát veí glegesííteí se elóő tt.
Jávásóljuk, hógy á páí lyáí zát keí szííteí se sóráí n gyákrán hásznáí ljá áz ellenóő rzeí s funkcióí t, hógy
elegendóő ideje márádjón á szuö kseí ges jávíítáí sókrá.
Á páí lyáí zát mindáddig „megkezdett” stáí tuszbán márád, ámeddig á páí lyáí zóí nem veí glegesííti
ázt á [Véglegesítés] gómb segíítseí geí vel. Megkezdett stáí tuszuí páí lyáí zát á beádáí si hátáí ridóő
lejáí rtáí ig báí rmikór móí dósííthátóí , váí ltóztáthátóí . Veí glegesííteí s utáí n erre máí r nincsen
lehetóő seí g, á [Véglegesítés] gómb megnyómáí sá utáí n tekinti á kezelóő szervezet á páí lyáí zátót
elkuö ldóö ttnek, befejezettnek. Á veí glegesííteí s hátáí sáí rá á páí lyáí zát stáí tuszá áutómátikusán
„beeí rkezett” stáí tuszrá váí lt, áí tkeruö l á „Beadott pályázatok” neí zetre, á rendszer páí lyáí záti
ázónósíítóí t eí s iktátóí száí mót ád, válámint egy eí rtesííteí s is keruö l á páí lyáí zóí ólvásátlán uö zenetei
kóö zeí , mely á fentiekróő l táí jeí kóztátáí st nyuí jt.
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4. A pályázatok benyújtásának határideje
Á páí lyáí zátók beádáí si hátáí ridejeí t áz egyes páí lyáí záti kátegóí riáí k páí lyáí záti kiííráí sái tártálmázzáí k.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre
került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerültek véglegesítésre (státusza „megkezdett”
maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak, figyelmen kívül hagyja,
és már befogadási ellenőrzésnek sem veti alá. Az EPER-ben a megadott beadási határidő
után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

5. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
Á benyuí jtáí srá keruö lt páí lyáí zátók á beeí rkezeí s sórrendjeí ben fólyámátósán keruö lnek feldólgózáí srá.
Á benyuí jtáí st kóö vetóő en keruö l sór á páí lyáí zátók befógádáí si ellenóő rzeí seí re.
Á befógádáí si ellenóő rzeí s kereteí ben megvizsgáí láí srá keruö l, hógy:
 á páí lyáí zát meghátáí rózótt hátáí ridóő n beluö l keruö lt benyuí jtáí srá;
 áz igeí nyelt kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s óö sszege nem háládjá meg á máximáí lisán
igeí nyelhetóő meí rteí ket;
 á páí lyáí zóí á páí lyáí záti kiííráí sbán meghátáí rózótt lehetseí ges táí mógátáí st igeí nylóő i kóö rbe
tártózik.
Á befógádáí si kriteí riumóknák megfelelóő páí lyáí zát befógádáí srá keruö l, á
kriteí riumóknák meg nem felelóő páí lyáí zát eí rdemi vizsgáí lát neí lkuö l elutásíítáí srá keruö l.

befógádáí si

Á befógádótt páí lyáí zátókát á Táí mógátáí skezelóő fórmáilág ellenóő rzi á befógádáí si ellenóő rzeí st
kóö vetóő en.
Á páí lyáí zátók fórmái ellenóő rzeí seí nek kriteí riumái áz áláí bbiák:






tártálmá á páí lyáí záti kiííráí snák megfelel;
á páí lyáí zóí szervezet eí rveí nyes regisztráí cióí vál rendelkezik;
válámennyi melleí klet csátóláí srá keruö lt eí s megfelelóő (óldálhuő digitáí lis máí sólát keruö lt
felcsátóláí srá, á dókumentum ólváshátóí );
á páí lyáí zát, válámint á melleí kelt dókumentumók ádátái kóö zóö tt nincs ellentmóndáí s;
á páí lyáí záti dííj óö sszege hátáí ridóő ben befizeteí sre keruö lt á megádótt száí mláí rá,
kóö zlemeí nyróvátbán egyeí rtelmuő en feltuö ntetve á keí rt ázónósíítóí kát (ádóí száí m, felhííváí s
kóí djá).

Ámennyiben á Táí mógátáí skezelóő á páí lyáí zát fórmái ellenóő rzeí seí t kóö vetóő en megáí llápíítjá, hógy á
páí lyáí zát áz ellenóő rzeí si szempóntók báí rmelyike álápjáí n hiáí nyós, á páí lyáí zóí t egy álkálómmál, 7
nápós hátáí ridóő vel hiáí nypóí tláí srá szóí líítjá fel. Á hiáí nypóí tláí si felszóí líítáí st áz EPER rendszeren
keresztuö l kuö ldi ki á hiáí nyóssáí gók teí teles felsóróláí sáí vál.
Áz áláí bbi esetekben hiáí nypóí tláí srá nem keruö l sór, á páí lyáí zát hiáí nypóí tláí s neí lkuö l eí rveí nytelen:
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á) á teljesen uö res csátólt dókumentum(ók) eseteí ben;
b) nem veí glegesíített páí lyáí zát eseteí ben;
c) á kiííráí s ceí ljáí tóí l elteí róő páí lyáí záti ceí l eseteí ben.
Áz internetes páí lyáí záti ádátláphóz kóö tóő dóő hiáí nypóí tláí st á páí lyáí zóí áz EPER-ben veí gzi el uí gy, hógy
á szuö kseí ges móí dósíítáí sók veí grehájtáí sá utáí n ismeí telten veí glegesííti á páí lyáí zátót legkeí sóő bb á
hiáí nypóí tláí srá nyitvá áí llóí hátáí ridóő utólsóí nápjáí nák 23.59 óí ráí jáí ig.
Hátáí ridóő ben benyuí jtóttnák minóő suö l áz á hiáí nypóí tláí s, ámely áz eí rtesííteí sben megjelóö lt hátáí ridóő n
beluö l (á hátáí ridóő utólsóí nápjáí nák 23.59 óí ráí jáí ig) elektrónikus uí tón á Táí mógátáí skezelóő internetes
páí lyáí zátkezelóő rendszereí be megeí rkezett.
Ámennyiben á páí lyáí zóí nem póí tóltá á hiáí nyóssáí gókát á felszóí líítáí sbán megjelóö lt hátáí ridóő re vágy
ázóknák nem á hiáí nypóí tláí si felhííváí sbán meghátáí rózótt móí dón tett eleget, uí gy á
Táí mógátáí skezelóő megáí llápíítjá á páí lyáí zát eí rveí nytelenseí geí t eí s áz eí rveí nytelenseí g ókáí nák
megjelóö leí seí vel elektrónikus uí tón eí rtesííteí st kuö ld á páí lyáí zóí reí szeí re.
6. A pályázatok értékelése
Á befógádótt páí lyáí zátók á szákmái prógrámók tártálmi eí s fórmái kóö vetelmeí nyeknek válóí
megfeleleí se álápjáí n keruö lnek elbííráí láí srá. Á páí rtátlánsáí g, áz eseí lyegyenlóő seí g eí s á szákmái
nyilváí nóssáí g kóö vetelmeí nyeit betártvá á páí lyáí zátók táí mógátáí sáí nák óö sszegeí re á Nemzetiseí gi
Táí mógátáí si Bizóttsáí g jáváslátót tesz.
Á táí mógátáí sróí l á Nemzetiseí gi Táí mógátáí si Bizóttsáí g jáváslátá álápjáí n á Táí mógátóí dóö nt.
Á páí lyáí zát eredmeí nyeí t áz Emberi Eróő fórráí sók Miniszteí riumá válámint á Táí mógátáí skezelóő á
hónlápjáí n kóö zzeí teszi. Á Táí mógátáí skezelóő ezt kóö vetóő en áz EPER elektrónikus rendszeren
keresztuö l táí jeí kóztátjá á páí lyáí zóí kát á páí lyáí zát eredmeí nyeí róő l, á táí mógátóí i ókirát kibócsáí táí sáí hóz
benyuí jtándóí dókumentumók kóö reí róő l eí s ánnák hátáí ridejeí róő l.
7. Támogatói okirat kibocsátás
Á táí mógátáí s igeí nybeveí teleí re á táí mógátóí i ókirát keretei kóö zóö tt ván lehetóő seí g. Áz ókirát
kibócsáí táí sáí hóz szuö kseí ges dókumentumókát, á dókumentumókát bekeí róő leveí l keí zhezveí teleí t
kóö vetóő 8 nápón beluö l keí rjuö k megkuö ldeni á Táí mógátáí skezelóő reí szeí re.
Á Táí mógátáí skezelóő á beeí rkezett irátókát megvizsgáí ljá, eí s ámennyiben áz ókirát kibócsáí táí sáí hóz
szuö kseí ges dókumentumók válámelyike nem áí ll rendelkezeí seí re vágy hiáí nyós, illetve á
kedvezmeí nyezett elmulásztóttá áz eí rtesííteí sben szereplóő hátáí ridóő t, á Táí mógátáí skezelóő á
kedvezmeí nyezettet áz EPER rendszeren keresztuö l elektrónikus uö zenetben 8 nápós hátáí ridóő vel,
egy álkálómmál hiáí nypóí tláí srá szóí líítjá fel.
Á felszóí líítáí st kizárólag elektronikus uí tón kuö ldi meg.
Ámennyiben áz ókirát kibócsáí táí sáí hóz szuö kseí ges dókumentumók hiáí nytálánul eí s hibáí tlánul á
Táí mógátáí skezelóő hóö z megeí rkeznek, ákkór megkuö ldi á táí mógátóí i ókirát 1 peí ldáí nyáí t á
kedvezmeí nyezettnek.
EÁ rveí nyeí t veszíítheti á táí mógátáí si dóö nteí s, há á táí mógátóí i ókirát á táí mógátáí sróí l szóí lóí eí rtesííteí s
keí zhezveí teleí tóő l száí míítótt 60 nápón beluö l á páí lyáí zóí mulásztáí sáí bóí l, vágy neki felróí hátóí egyeí b
ókbóí l nem bócsáí thátóí ki. Á táí mógátóí i ókirát kibócsáí táí sáí nák meghiuí suláí sáí róí l á
Táí mógátáí skezelóő elektrónikus eí s póstái uí tón eí rtesííti á páí lyáí zóí t.
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8. A támogatói okirat kibocsátása előtti módosítási kérelem
Á táí mógátáí sróí l szóí lóí dóö nteí s – ámennyiben á Táí mógátóí áí ltál megííteí lt táí mógátáí s óö sszege
álácsónyább á páí lyáí zóí áí ltál igeí nyelt táí mógátáí snáí l – rendelkezhet óly móí dón, hógy
meghátáí rózzá ázókát á prógrámreí szeket vágy kóö ltseí geket, ámelyekre á táí mógátáí s
felhásznáí lhátóí . Ebben áz esetben, illetve álácsónyább megííteí lt óö sszeg eseteí ben á
Táí mógátáí skezelóő felhíívjá á páí lyáí zóí t árrá, hógy á Táí mógátóí hátáí rózátáí nák megfelelóő en
móí dósíítsá á páí lyáí záti prógrámjáí t. Á páí lyáí zóí áz igeí nyelt eí s á megííteí lt táí mógátáí si óö sszeg
kuö lóö nbseí geí vel kell, hógy csóö kkentse á prógrám teljes kóö ltseí gveteí seí t. Á móí dósíítáí s sóráí n á
felhííváí s áí ltál elóő íírt tártálmi kóö vetelmeí nyeket be kell tártáni, s á móí dósíítáí s nem záí rhátjá ki
ázóknák á prógrámreí szeknek á megválóí suláí sáí t, ámelyeket á Táí mógátóí á páí lyáí zát elbííráí láí sá
sóráí n – á felhííváí sbán róö gzíített szempóntóknák megfelelóő en – elóő nykeí nt eí rteí kelt. Á móí dósíítótt
kóö ltseí gveteí st á Táí mógátáí skezelóő reí szeí re á táí mógátóí i ókirát kibócsáí táí sáí hóz szuö kseí ges
dókumentumók benyuí jtáí sáí vál egyidejuő leg, áz EPER-ben móí dósíítáí si keí relem fórmáí jáí bán kell
benyuí jtáni. Áz ókirát megkuö ldeí seí re csák á Táí mógátóí vágy á Táí mógátáí skezelóő áí ltál elfógádótt
móí dósíítáí sók eseteí n keruö lhet sór.
Á páí lyáí zát móí dósíítáí sáí t áz EPER-be beleí pve lehet elveí gezni, melynek leí peí sei áz áláí bbiák:
Á menuö bóő l á „Beadott pályázatok” menuö póntót kell váí lásztáni, májd áz áktuáí lis páí lyáí zát
kijelóö leí seí t kóö vetóő en, á [Módosítási kérelem] gómbrá májd áz [Új] nyómóí gómbrá káttintvá
lehet hózzáí feí rni á móí dósíítáí si keí relemhez. Á keí relem elkeí szííteí sekór elsóő keí nt á beádótt páí lyáí zát
ádátái láí thátóí k á rendszerben, melyek áí tííráí sáí vál keí szííthetóő el á móí dósíítáí s.
Á móí dósíítáí si keí relem, báí rmikór, báí rmilyen áí llápótbán menthetóő , veí glegesííteni viszónt csák
ákkór lehetseí ges, há elóő tte áz [Ellenőrzés] funkcióí gómb segíítseí geí vel á rendszer áí ltál is
leellenóő rizteti á kííváí nt móí dósíítáí st. Áz ellenóő rzeí s hibáí tlán lefutáí sá eseteí n veí glegesííthetóő á
keí relem á [Véglegesítés] gómb segíítseí geí vel, erróő l áz ákcióí róí l ázónnál eí rtesííteí s eí rkezik, ámelyet
áz „Üzenetek” menuö póntbán lehet megtekinteni. Á móí dósíítáí s eredmeí nyeí róő l áz EPER-ben áz
elóő zóő ekben leíírt eleí reí si uí tón, áz [Elbírálás megtekintése] gómb segíítseí geí vel lehet eí rtesuö lni,
illetve á rendszerben kuö ldóö tt uö zenetben is.
9. A támogatási összeg folyósítása
Á táí mógátáí s á páí lyáí zóí áí ltál megjelóö lt prójekt idóő szákbán – á prójekt kezdete eí s prójekt veí ge
idóő póntók kóö zóö tt - megválóí sult esemeí ny felmeruö lt kóö ltseí geihez nyuí jtótt visszá nem teí ríítendóő
peí nzbeli táí mógátáí s, melynek fólyóí síítáí sá egy óö sszegben, táí mógátáí si elóő leg fórmáí jáí bán tóö rteí nik.
Kóö ltseí gveteí si szerv eseteí n á Táí mógátóí á táí mógátáí s óö sszegeí t á kincstáí ri finánszíírózáí s rendje
szerint hávi egyenlóő uö temezeí sben bócsáí tjá á kedvezmeí nyezett rendelkezeí seí re. Á
kedvezmeí nyezett likviditáí si próbleí máí k felmeruö leí se eseteí n kezdemeí nyezheti áz idóő áráí nyós hávi
uö temezeteí stóő l elteí róő fólyóí síítáí st.
Á táí mógátáí s fólyóí síítáí sá á táí mógátóí i ókirátbán meghátáí rózótt idóő póntig, bánki utáláí s uí tjáí n
kóö zvetlenuö l á kedvezmeí nyezett, illetve ámennyiben nincs sájáí t bánkszáí mlászáí má, áz áí ltálá á
páí lyáí zátbán megjelóö lt száí mlátulájdónós szervezet száí mláí jáí rá tóö rteí nik.
Á kedvezmeí nyezett kóö teles á táí mógátáí s igeí nybe veí teleí nek jógóssáí gáí t igázólóí száí mviteli
bizónylátáit elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Áz ÁÁ ht. 51. §, válámint á tóö rveí ny veí grehájtáí sáí róí l szóí lóí 368/2011. (XII. 31.) kórmáí ny rendelet (á
tóváí bbiákbán: ÁÁ vr.) 90. §-bán meghátáí rózótták szerint, á kóö zpónti kóö ltseí gveteí sbóő l fólyóí síítáí srá
keruö lóő táí mógátáí si ceí luí kifizeteí sek kóö ztártózáí s vizsgáí láttál eí s kóö ztártózáí sók visszátártáí sáí vál
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kápcsólátós feládátáit - áz ádóí - eí s váí mhátóí sáí g (megkereseí sre ádótt) ádátszólgáí ltátáí sá álápjáí n á Mágyár ÁÁ llámkincstáí r (Kincstáí r) láí tjá el.
Ámennyiben á kedvezmeí nyezettnek kóö ztártózáí sá ván, ánnák óö sszegeí t á Kincstáí r á táí mógátáí s
óö sszegeí bóő l levónjá, eí s ázt á NÁV megfelelóő száí mláí jáí n jóí váí íírjá. Há á nem áí llámi inteí zmeí ny
fenntártóí jáí nák vágy áz áí ltálá fenntártótt inteí zmeí nynek kóö ztártózáí sá ván, eí s á fenntártóí
elóő zetesen benyuí jtótt keí relme álápjáí n á fejezetet iráí nyíítóí szerv vezetóő je á Kincstáí rnák –
legkeí sóő bb á kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s fenntártóí reí szeí re tóö rteí nóő fólyóí síítáí sáí nák jógszábáí lybán
meghátáí rózótt hátáí ridejeí nek letelteí t megelóő zóő óö tóö dik nápig – uí gy nyilátkózik, hógy á
kóö ztártózáí s levónáí sá á nem áí llámi inteí zmeí ny fenntártóí já vágy áz áí ltálá fenntártótt inteí zmeí ny
kóö zfeládátái elláí táí sáí t suí lyósán veszeí lyeztetneí , á kóö ltseí gveteí si táí mógátáí st á Kincstáí r á
kóö ztártózáí s levónáí sá neí lkuö l utáljá áí t á kedvezmeí nyezettnek.
Á kóö ztártózáí s levónáí sá utáí n fennmárádóí óö sszeg á kedvezmeí nyezett reí szeí re áí tutáláí srá keruö l.
Á kóö ztártózáí s levónáí sáí róí l, illetve á NÁV feleí tóö rteí nóő megfizeteí seí róő l á Kincstáí r táí jeí kóztátjá á
kedvezmeí nyezettet eí s á Táí mógátóí t. Áz eí rtesíítóő leveí l á kedvezmeí nyezett száí mviteli
álápbizónylátáí t keí pezi. Ez álápjáí n veheti nyilváí ntártáí sbá á táí mógátáí s teljes óö sszegeí t, mint
beveí telt, válámint á kóö zteher befizeteí si kóö telezettseí g kiádáí skeí nt tóö rteí nóő teljesííteí seí t.
Á levónáí ssál eí rintett óö sszegig á kedvezmeí nyezett kóö ztártózáí sá megfizetettnek minóő suö l.
Á levónáí s á kedvezmeí nyezettnek á táí mógátáí s megszerzeí se eí rdekeí ben (pl. táí mógátóí i
ókirátbán, páí lyáí zátbán) váí llált kóö telezettseí geit nem eí rinti, á táí mógátáí s teljes óö sszegeí vel el kell
száí mólni.
10. A támogatói okirat kibocsátása utáni módosítási kérelem
Ámennyiben á táí mógátótt prógrám megválóí síítáí sá meghiuí sul, tártóí s ákádáí lybá uö tkóö zik, á
táí mógátóí i ókirátbán fóglált uö temezeí shez keí pest keí sedelmet szenved, vágy á páí lyáí záti prógrám
megválóí síítáí sáí vál kápcsólátbán báí rmely kóö ruö lmeí ny megváí ltózik, ákkór á kedvezmeí nyezettnek
ezt legkeí sóő bb 8 nápón beluö l be kell jelentenie á Táí mógátáí skezelóő nek.
Módosítási kérelem benyújtására á kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s ceí ljá, óö sszege, áz ázt áláí táí másztóí
kóö ltseí gterv, tóváí bbáí á kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s felhásznáí láí sáí nák kezdóő idóő póntjá eí s
veí ghátáí rideje tekinteteí ben áz eredeti vágy á kóráí bbán móí dósíítótt táí mógátóí i ókirátbán a
költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig,
á kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s felhásznáí láí sáí róí l tóö rteí nóő beszámolás határideje tekintetében áz
eredeti vágy á kóráí bbán móí dósíítótt táí mógátóí i ókirátbán meghátáí rózótt beszáí móláí si hátáí ridóő
letelteí ig ván lehetóő seí g.
Á móí dósíítáí si keí relmet áz EPER-ben kell elkeí szííteni á 8. póntbán reí szletezett leí peí sek szerint.
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
Á kedvezmeí nyezettek á táí mógátáí s felhásznáí láí sáí róí l á táí mógátóí i ókirátbán fóglált eí s á
gázdáí lkódáí sukrá vónátkózóí elóő ííráí sók szerint kóö telesek száí mót ádni szákmái beszáí mólóí eí s
peí nzuö gyi elszáí móláí s fórmáí jáí bán (egyuö ttesen: beszáí mólóí ). Á peí nzuö gyi elszáí móláí s eí s szákmái
beszáí mólóí csák egyuö ttesen tekinthetóő beszáí mólóí nák.
Á beszáí móláí si kóö telezettseí g teljesííteí se sóráí n á kedvezmeí nyezettnek igázólniá kell, hógy á
táí mógátáí s rendelteteí sszeruő en, á Táí mógátóí dóö nteí se szerinti ceí lnák megfelelóő en, áz ókirátbán
róö gzíített keretek kóö zóö tt keruö lt felhásznáí láí srá. Á beszáí mólóí erre vónátkózóí ádátáinák megfelelóő
kitóö lteí seí vel eí s á szuö kseí ges melleí kletek csátóláí sáí vál á kedvezmeí nyezettnek hitelt eí rdemlóő en
bizónyíítániá kell á táí mógátóí i ókirátbán meghátáí rózótták szerinti felhásznáí láí sáí t.
Á beszáí mólóí benyuí jtáí sáí nák veí gsóő hátáí rideje á páí lyáí záti prójekt záí róí dáí tumáí t kóö vetóő 30. náp.
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Á peí nzuö gyi elszáí móláí st eí s á szákmái beszáí mólóí t á Táí mógátáí skezelóő vizsgáí ljá meg eí s máximum
keí t álkálómmál á hiáí nyóssáí gók kijávíítáí sáí rá, póí tláí sáí rá 15, illetve 8 nápós hátáí ridóő vel felszóí líítjá á
kedvezmeí nyezettet. Á hátáí ridóő re be nem nyuí jtótt beszáí mólóí miátti felszóí líítáí s is hiáí nypóí tláí si
felszóí líítáí snák száí míít!
FIGYELEM! Áz elektrónikus páí lyáí zát sájáí tóssáí gái álápjáí n áz EPER-ben kikuö ldóö tt uö zenet
hivátálós, ííráí sós eí rtesííteí s, mely á kikuö ldeí ssel keí zbesíítettnek száí míít, á hiáí nypóí tláí srá megádótt
hátáí ridóő á kikuö ldeí s nápjáí tóí l száí míítóí dik. Á páí lyáí zóí váí lláljá, hógy á teljes páí lyáí záti fólyámát sóráí n
áz EPER-ben eí rkezóő hivátálós uö zeneteit figyelemmel kííseí ri.
Á kedvezmeí nyezett csák á szákmái beszáí mólóí eí s á peí nzuö gyi elszáí móláí s elfógádáí sá eseteí n
tekintheti áz ókirátbán fóglált rendelkezeí seket teljesíítettnek.
Á beszáí mólóí keí szííteí se sóráí n figyelmet kell fórdíítániá árrá, hógy á táí mógátáí s teljes óö sszegeí vel el
kell száí mólni.
Ámennyiben á táí mógátáí si óö sszeg 100%-áí vál nem tud áz elfógádótt kóö ltseí gveteí s szerint
elszáí mólni, uí gy á máí r kifizetett táí mógátáí sbóí l á márádváí nyóö sszeget visszá kell utálni á
táí mógátóí i ókirátbán megjelóö lt száí mláí rá á páí lyáí záti ázónósíítóí kóö zlemeí ny róvátbá válóí
feltuö nteteí seí vel. Á Lemóndóí nyilátkózát ceí gszeruő en áláí íírt eredeti peí ldáí nyáí t eí s á visszáfizeteí st
igázólóí bánkszáí mlákivónát, bánki igázóláí s hitelesíített máí sólátáí t á Táí mógátáí skezelóő póstácíímeí re
kell elkuö ldeni.

Á beádótt beszáí mólóí elbííráí láí srá keruö l, ámely utáí n áz áláí bbi dóö nteí sek hózhátóí k:
á) á beszáí mólóí elfógádáí sá,
b) á beszáí mólóí elutásíítáí sá,
c) á beszáí mólóí reí szbeni elfógádáí sá
Á beszámoló elfogadása ázt jelenti, hógy megáí llápííthátóí á táí mógátóí i ókirátbán eí s ánnák
elváí lászthátátlán reí szeí t keí pezóő dókumentumókbán fógláltáknák megfelelóő teljesííteí s. (Á
Táí mógátáí skezelóő íígy dóö nt ábbán áz esetben is, há á páí lyáí zóí óö nkeí ntesen visszáfizeti á fel nem
hásznáí lt táí mógátáí si óö sszeget.)
Á beszámoló elutasítása ázt jelenti, hógy á kedvezmeí nyezett á táí mógátáí ssál válóí elszáí móláí si
kóö telezettseí geí nek nem tett eleget vágy egyeí b szerzóő deí sszegeí st kóö vetett el. Ennek esetei peí ldáí ul
á kóö vetkezóő k (reí szletes szábáí lyózáí st á táí mógátóí i ókirát eí s ánnák elváí lászthátátlán reí szeí t
keí pezóő dókumentumók tártálmázáí k):

á kedvezmeí nyezett á szuö kseí ges hiáí nypóí tláí si felszóí líítáí sókát kóö vetóő en sem kuö ldóö tt be
egyáí ltáláí n szákmái beszáí mólóí t eí s/vágy peí nzuö gyi elszáí móláí st, vágy á hiáí nypóí tláí si
hátáí ridóő t elmulásztóttá;

á kedvezmeí nyezett szákmái beszáí mólóí já eí s/vágy peí nzuö gyi elszáí móláí sá teljes egeí szeí ben
elfógádhátátlán;

á kedvezmeí nyezett á beszáí móláí s sóráí n egyeí b móí dón megseí rti á táí mógátóí i ókirátbán
fógláltákát.
Elutásíítóí dóö nteí s eseteí n sór keruö l á táí mógátáí s visszáfizetteteí seí re. Á táí mógátótt szervezetnek
ilyen esetben á Táí mógátáí skezelóő felszóí líítáí sáí rá visszá kell fizetnie á kiutált táí mógátáí si óö sszeget á
meghátáí rózótt kámát óö sszegeí vel nóö velten.

13/30

Á beszámoló részleges elfogadása ázt jelenti, hógy á benyuí jtótt beszáí mólóí álápjáí n csák
reí szteljesííteí s áí llápííthátóí meg. Ilyen esetben meghátáí rózáí srá keruö l, hógy á peí nzuö gyi elszáí móláí s
mely teí telei/óö sszegei, illetve szákmái beszáí mólóí mely elemei lettek elfógádvá, illetve elutásíítvá
eí s á kedvezmeí nyezettnek á Táí mógátáí skezelóő felszóí líítáí sáí rá visszá kell fizetnie á kiutált
táí mógátáí si reí szóö sszeget á meghátáí rózótt kámát óö sszegeí vel nóö velten.
11.1. Elszámolható és el nem számolható költségek
Á táí mógátáí s terheí re csák áz igázóltán á megválóí síítótt prógrámhóz kápcsólóí dóí , á prójekt
idóő szákbán felmeruö lt eí s áz elszáí móláí si idóő szák veí geí ig kifizetett, á kóö ltseí gveteí sben tervezett
kóö ltseí gsórón elszáí mólhátóí , á kóö ltseí gveteí sben megnevezett, felsórólt teí telek száí mólhátóí ák el.
Áz EPER kóö ltseí gveteí s feluö leteí n teí telesen meg kell nevezni á tervezett kiádáí sókát. Jelen ÚÁ tmutátóí
utólsóí óldáláí n táláí lhátóí egy segeí dlet, ámely felsóróljá áz egyes kóö ltseí gveteí si álsórókón
elszáí mólhátóí teí teleket.
Áz egyes páí lyáí záti kátegóí riáí kbán elszáí mólhátóí eí s kiemelten el nem száí mólhátóí kóö ltseí gek:
RÓMÁ-NEMZ-KÚL-19 kátegóí riáí bán elszáí mólhátóí kóö ltseí gek kóö re:
 kónferenciá megrendezeí seí hez, kutátáí shóz kápcsólóí dóí szólgáí ltátáí sók dííjá, íígy kuö lóö nóö sen
á terembeí rlet, hángósíítáí s, tólmáí csóláí s, á rendezveí ny rekláí mkóö ltseí gei, elóő ádóí k dííjá;
 nyómtátótt kiádváí nyók eseteí ben ázók nyómdákóö ltseí geí hez (szerkeszteí s, tóö rdeleí s,
szkenneleí s eí s egyeí b nyómdái kiádáí sókhóz) kápcsólóí dóí szólgáí ltátáí sók;
 keí p- eí s hánghórdózóí k eseteí ben sókszórósíítáí s kóö ltseí gei;
 sájáí t hónláp uö zemelteteí se, táí rhely szólgáí ltátáí s kóö ltseí gei;
 á kulturáí lis eí s hiteí leti prógrám megrendezeí se sóráí n felmeruö lóő kóö ltseí gek, íígy kuö lóö nóö sen
áz uí tikóö ltseí g, eí tkezeí s (legfeljebb á megííteí lt táí mógátáí s 50 %-ig), terembeí rlet, hángósíítáí s,
eí s száí lláí sdííj;
 szerzóő i jógdííj, felhásznáí láí si szerzóő deí s álápjáí n teljesíített kifizeteí s, válámint á kápcsólóí dóí ádóí k,
jáí ruleí kók, egeí szseí guö gyi hózzáí jáí ruláí s;
 megbíízáí si dííj (tervezeí seí neí l áz áí llámháí ztártáí sróí l szóí lóí tóö rveí ny veí grehájtáí sáí róí l rendelkezóő
368/2011. (XII. 31.) Kórm. rendelet 51. § (2) figyelembeveí teleí vel kell eljáí rni). Ádminisztráí cióí s
teveí kenyseí gre ilyen kiádáí s nem száí mólhátóí el,
 á szervezet muő kóö deí seí tóő l el nem váí lászthátóí kóö ltseí gek (pápíír, ííróí szer, nyómtátóí festeí kpátrón,
telefón eí s internetkóö ltseí g) legfeljebb á megííteí lt táí mógátáí s 10 %-ig. Ezek á kóö ltseí gek is csák
ábbán áz esetben száí mólhátóí k el, ámennyiben á páí lyáí zát megválóí síítáí sáí hóz szórósán
kápcsólóí dnák, válámint á páí lyáí záti ceí lkituő zeí s megválóí síítáí sá eí rdekeí ben meruö lnek fel.
 á kóö zálkálmázótták jógáí lláí sáí róí l szóí lóí 1992. eí vi XXXIII. tóö rveí ny 77. § (1) szerinti
keresetkiegeí szííteí s, ázzál á megkóö teí ssel, hógy á tóö bbletfeládát csák eí s kizáí róí lág á páí lyáí zátbán
meghátáí rózótt teveí kenyseí g elveí gzeí seí re iráí nyulhát. Ádminisztráí cióí s teveí kenyseí gre ilyen
kiádáí s nem száí mólhátóí el.
RÓMÁ-NEMZ-KÚL-19 kátegóí riá kereteí ben nem száí mólhátóí el:
 páí rhuzámósán meghirdetett nemzetiseí gi páí lyáí záti kátegóí riáí k nevesíített ceí ljáí nák
megválóí síítáí si kóö ltseí ge,
 munkábeí r eí s á munkábeí r jáí ruleí kái, válámint óö sztóö ndííj;
 termeí szetbeni juttátáí sók jáí ruleí kái;
 szeszesitál, dóháí nyáí ru;
 ádóí k móí djáí rá behájthátóí fizeteí si kóö telezettseí gek (peí ldáí ul: bíírsáí gók), keí sedelmi
kámátók;
 beruháí záí s, táí rgyi eszkóö z beszerzeí s; eí pííteí si eí s feluí jíítáí si kóö ltseí gek;
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kóö zuö zemi dííj tíípusuí kiádáí sók, kárbántártáí sók, jávíítáí sók;
á páí lyáí zát elóő keí szííteí seí nek kóö ltseí gei (páí lyáí zátííráí s kóö ltseí ge);
páí lyáí záti dííj;
hiteltóö rleszteí s eí s hitelkámát;
száí mviteli szólgáí ltátáí sók eí s peí nzfórgálmi szólgáí ltátáí sók kóö ltseí gei (peí ldáí ul kóö nyveleí si
dííj, bánkkóö ltseí g);
munkáí bá jáí ráí s kóö ltseí gteí rííteí se;
á kóö ltseí gveteí sben nem tervezett kiádáí sók.

RÓMÁ-NEMZ-CISZ-19 kátegóí riáí bán elszáí mólhátóí kóö ltseí gek kóö re:
 á szervezeti muő kóö deí st megálápózóí , kiszólgáí lóí , fejlesztóő eí s ádminisztráí lóí , á tóö rveí nyeknek
válóí megfeleleí st segíítóő eí s á szervezet ceí l szerinti teveí kenyseí ge(i) felteí teleinek
biztósíítáí sá eí rdekeí ben felmeruö lt kóö ltseí gek (kiádáí sók), íígy kuö lóö nóö sen á szemeí lyi
juttátáí sók, dólógi kiádáí skeí nt á rezsi tíípusuí kóö ltseí gek (uö zemelteteí si kiádáí sók: fuő teí s, gáí z-,
vííz-, áí rámszólgáí ltátáí s kóö ltseí gei), tóváí bbáí á beí rleti dííj, á telefón-, póstá-, eí s uí tikóö ltseí g.
 á szervezeti muő kóö deí st megálápózóí , kiszólgáí lóí , fejlesztóő eí s ádminisztráí lóí , á tóö rveí nyeknek
válóí megfeleleí st segíítóő eí s á szervezet ceí l szerinti teveí kenyseí ge(i) felteí teleinek
biztósíítáí sáí t szólgáí lóí táí rgyi eszkóö zóö k eí s immáteriáí lis jávák kóö ltseí gei á táí mógátáí s teljes
óö sszegeí nek 30%-áí ig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig.
RÓMÁ-NEMZ-CISZ-19 kátegóí riá kereteí ben nem száí mólhátóí el:
 páí rhuzámósán meghirdetett nemzetiseí gi páí lyáí záti kátegóí riáí k nevesíített ceí ljáí nák
megválóí síítáí si kóö ltseí ge;
 szeszesitál, dóháí nyáí ru;
 áz ádóí k móí djáí rá behájthátóí fizeteí si kóö telezettseí gek (pl. bíírsáí gók), keí sedelmi kámátók;
 eí pííteí si eí s feluí jíítáí si kóö ltseí gek; beruháí záí s – kiveí ve táí rgyi eszkóö z beszerzeí s eí s immáteriáí lis
jávák;
 hiteltóö rleszteí s eí s hitelkámát;
 á páí lyáí zát elóő keí szííteí seí nek kóö ltseí gei (páí lyáí zátííráí s kóö ltseí ge);
 á kóö ltseí gveteí sben nem tervezett kiádáí sók.
RÓMÁ-NEMZ-PED-19 kátegóí riáí bán elszáí mólhátóí kóö ltseí gek kóö re:
 á prógrámót megálápózóí , kiszólgáí lóí , fejlesztóő eí s ádminisztráí lóí , á tóö rveí nyeknek válóí
megfeleleí st segíítóő eí s á prógrám ceí l szerinti teveí kenyseí gek felteí teleinek biztósíítáí sá
eí rdekeí ben felmeruö lt kóö ltseí gek – íígy kuö lóö nóö sen: áz utázáí s, á száí lláí s, áz eí tkezeí s, á
prógrámók megválóí síítáí sáí hóz kápcsólóí dóí váí sáí rólt szólgáí ltátáí sók kóö re, á nemzetiseí gi
nyelvteruö letróő l száí rmázóí elóő ádóí k kóö ltseí gei.
 á szervezet muő kóö deí seí tóő l el nem váí lászthátóí kóö ltseí gek (pápíír, ííróí szer, nyómtátóí
festeí kpátrón, telefón eí s internetkóö ltseí g) legfeljebb á megííteí lt táí mógátáí s 10 %-ig. Ezek á
kóö ltseí gek is csák ábbán áz esetben száí mólhátóí k el, ámennyiben á páí lyáí zát
megválóí síítáí sáí hóz szórósán kápcsólóí dnák, válámint á páí lyáí záti ceí lkituő zeí s megválóí síítáí sá
eí rdekeí ben meruö lnek fel.
RÓMÁ-NEMZ-PED-19 kátegóí riá kereteí ben nem száí mólhátóí el:
 páí rhuzámósán meghirdetett nemzetiseí gi páí lyáí záti kátegóí riáí k nevesíített ceí ljáí nák
megválóí síítáí si kóö ltseí ge;
 óö sztóö ndííj;
 termeí szetbeni juttátáí sók jáí ruleí kái kóö ltseí gei;
 szeszesitál, dóháí nyáí ru;
 ádóí k móí djáí rá behájthátóí fizeteí si kóö telezettseí gek (peí ldáí ul: bíírsáí gók), keí sedelmi
kámátók;
 beruháí záí s, táí rgyi eszkóö z beszerzeí s; eí pííteí si eí s feluí jíítáí si kóö ltseí gek;
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kóö zuö zemi dííj tíípusuí kiádáí sók, kárbántártáí sók, jávíítáí sók;
á páí lyáí zát elóő keí szííteí seí nek kóö ltseí gei (páí lyáí zátííráí s kóö ltseí ge);
páí lyáí záti dííj;
hiteltóö rleszteí s eí s hitelkámát;
száí mviteli szólgáí ltátáí sók eí s peí nzfórgálmi szólgáí ltátáí sók kóö ltseí gei (peí ldáí ul kóö nyveleí si
dííj, bánkkóö ltseí g);
munkáí bá jáí ráí s kóö ltseí gteí rííteí se;
szerzóő i jógdííj, felhásznáí láí si szerzóő deí s álápjáí n teljesíített kifizeteí s, válámint á kápcsólóí dóí
ádóí k, jáí ruleí kók, egeí szseí guö gyi hózzáí jáí ruláí s;
á kóö ltseí gveteí sben nem tervezett kiádáí sók.

RÓMÁ-NEMZ-TÁB-19 kátegóí riáí bán elszáí mólhátóí kóö ltseí gek kóö re:
 á prógrámót megálápózóí , kiszólgáí lóí , fejlesztóő eí s ádminisztráí lóí , á tóö rveí nyeknek válóí
megfeleleí st segíítóő eí s á prógrám ceí l szerinti teveí kenyseí gek felteí teleinek biztósíítáí sá
eí rdekeí ben felmeruö lt kóö ltseí gek – íígy kuö lóö nóö sen: áz utázáí s, á száí lláí s, áz eí tkezeí s, á
prógrámók megválóí síítáí sáí hóz kápcsólóí dóí váí sáí rólt szólgáí ltátáí sók kóö re,
 megbíízáí si dííj (tervezeí seí neí l áz áí llámháí ztártáí sróí l szóí lóí tóö rveí ny veí grehájtáí sáí róí l
rendelkezóő 368/2011. (XII. 31.) Kórm. rendelet 51. § (2) figyelembeveí teleí vel kell
eljáí rni). Ádminisztráí cióí s teveí kenyseí gre ilyen kiádáí s nem száí mólhátóí el.
 á kóö zálkálmázótták jógáí lláí sáí róí l szóí lóí 1992. eí vi XXXIII. tóö rveí ny 77. § (1) szerinti
keresetkiegeí szííteí s, ázzál á megkóö teí ssel, hógy á tóö bbletfeládát csák eí s kizáí róí lág á
páí lyáí zátbán meghátáí rózótt teveí kenyseí g elveí gzeí seí re iráí nyulhát. Ádminisztráí cióí s
teveí kenyseí gre ilyen kiádáí s nem száí mólhátóí el.
 á szervezet muő kóö deí seí tóő l el nem váí lászthátóí kóö ltseí gek (pápíír, ííróí szer, nyómtátóí
festeí kpátrón, telefónkóö ltseí g) legfeljebb á megííteí lt táí mógátáí s 10 %-ig. Ezek á kóö ltseí gek is
csák ábbán áz esetben száí mólhátóí k el, ámennyiben á páí lyáí zát megválóí síítáí sáí hóz
szórósán kápcsólóí dnák, válámint á páí lyáí záti ceí lkituő zeí s megválóí síítáí sá eí rdekeí ben
meruö lnek fel.
 Felhíívjuk figyelmuö ket, hógy csák áz indikáí tóróknáí l megádótt reí sztvevóő diáí kók eí s
kííseí róő ik (minden megkezdett 10 fóő tánulóí rá 1 fóő kííseí róő ) kóö ltseí ge száí mólhátóí el.
RÓMÁ-NEMZ-TÁB-19 kátegóí riá kereteí ben nem száí mólhátóí el:
 páí rhuzámósán meghirdetett nemzetiseí gi páí lyáí záti kátegóí riáí k nevesíített ceí ljáí nák
megválóí síítáí si kóö ltseí ge;
 munkábeí r eí s á munkábeí r jáí ruleí kái, válámint óö sztóö ndííj;
 termeí szetbeni juttátáí sók jáí ruleí kái;
 szeszesitál, dóháí nyáí ru;
 ádóí k móí djáí rá behájthátóí fizeteí si kóö telezettseí gek (peí ldáí ul: bíírsáí gók), keí sedelmi
kámátók;
 beruháí záí s, táí rgyi eszkóö z beszerzeí s; eí pííteí si eí s feluí jíítáí si kóö ltseí gek;
 kóö zuö zemi dííj tíípusuí kiádáí sók, kárbántártáí sók, jávíítáí sók;
 á páí lyáí zát elóő keí szííteí seí nek kóö ltseí gei (páí lyáí zátííráí s kóö ltseí ge);
 páí lyáí záti dííj;
 hiteltóö rleszteí s eí s hitelkámát;
 száí mviteli szólgáí ltátáí sók eí s peí nzfórgálmi szólgáí ltátáí sók kóö ltseí gei (peí ldáí ul kóö nyveleí si
dííj, bánkkóö ltseí g);
 munkáí bá jáí ráí s kóö ltseí gteí rííteí se;
 á kóö ltseí gveteí sben nem tervezett kiádáí sók.
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11.2. Pénzügyi elszámolás
Á peí nzuö gyi elszáí móláí s kereteí ben á kedvezmeí nyezettnek á táí mógátáí si óö sszeg felhásznáí láí sáí t
igázólóí száí mviteli bizónylátók, ázáz á kóö ltseí get igázólóí bizónylátók eí s ázók peí nzuö gyi teljesííteí seí t
(kifizeteí seí t) igázólóí bizónylátók hitelesíített máí sólátáit áz EPER-bóő l nyómtátótt száí mláóö sszesíítóő
melleí klettel egyuö tt kell pápíír álápón benyuí jtániá á 11.2.2. eí s á 11.2.4. póntók figyelembe
veí teleí vel. Áz elszáí mólni kííváí nt bizónylátók ádátáit áz EPER „Beszáí mólóí beádáí sá” móduljáí bán
róö gzííteni szuö kseí ges, á szákmái beszáí mólóí róö gzííteí seí t, májd á beszáí mólóí veí glegesííteí seí t kóö vetóő en
nyómtáthátóí ki á száí mláóö sszesíítóő .
Áz elszáí móláí st áz áí ltáláí nós fórgálmi ádóí róí l szóí lóí 2007. eí vi CXXVII. tóö rveí ny (á tóváí bbiákbán:
ÁÁ FÁ tóö rveí ny), á száí mvitelróő l szóí lóí 2000. eí vi C. tóö rveí ny (tóváí bbiákbán: Száí mviteli tóö rveí ny),
válámint á 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben leíírt tártálmi eí s áláki kóö vetelmeí nyeknek
megfelelóő , á gázdásáí gi esemeí ny felmeruö lt kóö ltseí geit áláí táí másztóí záí rádeí kólt száí mviteli
bizónylátók eí s ánnák peí nzuö gyi teljesííteí seí t (kifizeteí seí t) igázólóí bizónylátók hitelesíített
máí sólátáinák megkuö ldeí seí vel kell megtenni.
Fóntós, hógy á száí mviteli bizónylát tártálmá kápcsólóí djón á prógrámhóz, bizónyíítsá á prógrám
megválóí síítáí sáí t, á száí mviteli bizónylátók áí ltál áláí táí másztótt gázdásáí gi esemeí nyek teljesííteí si
dáí tumái, teljesííteí si idóő szákái kápcsólóí djánák á prójekt megválóí síítáí sáí hóz, prójekt idóő szákhóz.
Ennek eí rtelmeí ben csák ólyán kóö ltseí get igázólóí bizónylátók fógádhátóí ák el, ámelyeken á
teljesííteí s idóő póntjá eí s ámennyiben feltuö nteteí sre keruö l teljesííteí si idóő szák, illetve száí mláí zótt
idóő szák á prójekt idóő szákbá esik eí s á táí mógátótt prógrám megválóí síítáí sáí hóz kóö zvetlenuö l
kápcsólóí dik.
Á peí nzuö gyi elszáí móláí st á kóö ltseí gveteí s, móí dósíítáí s eseteí n á legutólsóí elfógádótt kóö ltseí gveteí s
kóö ltseí gtíípusái eí s óö sszegei álápjáí n kell elkeí szííteni.
11.2.1. Pénzügyi elszámolás formai kellékei
Felhíívjuk á figyelmeí t, hógy áz elszáí móláí skór benyuí jtótt száí mviteli bizónylátók csak formailag
megfelelően és hiánytalanul kitöltötten fogadhatóak el. Áz elszáí móláí s sóráí n hiáí nyós, vágy
hiáí nyósán kitóö ltóö tt, ólváshátátlán vágy nem áz eredeti bizónylátróí l keí szíített máí sólát vágy nem
szábáí lyós áláí ííráí ssál benyuí jtótt száí mviteli bizónylát máí sólát nem fógádhátóí el.
Ezeí rt keí rjuö k, á száí mlá áí tveí telekór ellenóő rizze, hógy á száí mlá álákilág eí s tártálmilág megfelel-e áz
ÁÁ FÁ tóö rveí nyben leíírtáknák, válámint, hógy száí mszákilág is megfelelóő en ván kitóö ltve. Keí rjuö k,
hógy áz áláí bbi ádátók megleí teí t eí s ólváshátóí sáí gáí t felteí tlenuö l ellenóő rizze áí tveí telkór:
 á száí mlá kiáí llíítáí sáí nák kelte;
 á száí mlá sórszáí má;
 á száí llíítóí neve, cííme eí s ádóí száí má;
 á vevóő neve eí s cííme;
 á teljesííteí s idóő póntjá,egyszeruő síített keí szpeí nzfizeteí si száí mláí náí l á száí mlá kelte tekintendóő
á teljesííteí s idóő póntjáí nák is;
 áz eí rteí kesíített termeí k, illetóő leg á nyuí jtótt szólgáí ltátáí s megnevezeí se, egyseí gáí rá eí s
mennyiseí ge (há áz termeí szetes meí rteí kegyseí gben kifejezhetóő );
 áz ádóí álápjá eí s meí rteí ke (egyszeruő síített ádáttártálómmál kibócsáí tótt száí mlá eseteí n áz
elleneí rteí k ádóí t is tártálmázóí óö sszege, jógszábáí lybán meghátáí rózótt ádóí meí rteí knek
megfelelóő száí záleí keí rteí k);
 á száí mlá óö sszesen eí rteí ke.
Keí rjuö k, uö gyeljen árrá, hógy á száí mláí n á kibócsáí tóí á teljesítés napjaként csak egy adott napot
jelöljön meg eí s ne idóő szákót, mert áz ÁÁ FÁ tóö rveí ny áí ltál táí másztótt felteí teleknek ez felel meg.
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Á szólgáí ltátáí s igeí nybeveí teleí hez eí s/vágy termeí kbeszerzeí shez kápcsólóí dóí , álkálmázótt ádóí
meí rteí keí neí l keí rjuö k, hógy ellenóő rizzeí k, hógy áz ÁÁ FÁ tóö rveí nyben elóő íírták á száí mláí n feltuö nteteí sre
keruö ltek (peí ldáí ul: áí tháí ríítótt ádóí meí rteí ke, ádóí mentesseí g eseteí ben jógszábáí lyi vágy á Heí áiráí nyelv ( TÁNÁÁ CS 2006/112/EK IRÁÁ NYELVE á kóö zóö s hózzáí ádótt eí rteí k ádóí -rendszerróő l)
vónátkózóí rendelkezeí seire tóö rteí nóő hivátkózáí s vágy báí rmely máí s, de egyeí rtelmuő utáláí s árrá,
hógy á termeí k eí rteí kesííteí se, szólgáí ltátáí s nyuí jtáí sá mentes áz ádóí álóí l vágy peí ldáí ul: „kuö lóö nbóö zet
szerinti szábáí lyózáí s – hásznáí lt cikkek” kifejezeí s, á meghátáí rózótt kuö lóö nóö s szábáí lyók szerinti
hásznáí lt ingóí sáí g eí rteí kesííteí se eseteí ben).
Á peí nzuö gyi elszáí móláí s reí szekeí nt á kedvezményezett, azaz a támogatott neveí re eí s cíímeí re
kiáí llíítótt száí mlá, száí mviteli bizónylát fógádhátóí el. Ábbán áz esetben, há nem á kedvezmeí nyezett
szeí khelyeí re szóí l á száí mviteli bizónylát, hánem válámely muő kóö deí si helyeí re, vágy á száí mviteli
bizónylátón leí vóő teljesííteí s helye (fógyásztáí si hely) nem á kedvezmeí nyezett szeí khelye, hánem
válámely muő kóö deí si helye, ákkór megfelelóő dókumentummál (beí rleti szerzóő deí s, NÁV bejelentóő
telephelyróő l) igázólni szuö kseí ges, hógy á száí mviteli bizónylátón feltuö ntetett cíím hógyán
kápcsólóí dik á szervezet muő kóö deí seí hez. Ámennyiben á páí lyáí zóí kötelezettségvállaló
kóö zremuő kóö deí seí vel káptá meg á táí mógátóí i ókirátót, uí gy á kóö telezettseí gváí llálóí neveí re eí s cíímeí re
kiáí llíítótt száí mláí k eí s száí mviteli bizónylátók is elfógádhátóí ák. Ámennyiben á táí mógátóí i ókirátbán
számlatulajdonos szervezet is meg ván jelóö lve, uí gy á száí mlátulájdónós neveí re eí s cíímeí re szóí lóí
száí mviteli bizónylátók is elfógádhátóí ák. Ámennyiben á kedvezmeí nyezett hitelt eí rdemlóő móí dón
igázóljá, hógy á benyuí jtótt száí mláí n szereplóő vevóő á fenntártáí sáí bán áí ll, ákkór elfógádhátóí á
fenntartott intézmény neveí re eí s cíímeí re szóí lóí száí mlá is.
Áz elszáí móláí shóz bekuö ldendóő bizónylátmáí sólátókát sorszámozni kell á száí mláóö sszesíítóő
sórrendjeí vel megegyezóő en, hógy á teí teles ellenóő rzeí s sóráí n á kifizeteí sek egyeí rtelmuő en
ázónósííthátóí k legyenek.
11.2.2. Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése, valamint a speciális
elszámolási szabályok
Áz elszáí mólni kííváí nt kóö ltseí geket igázólóí száí mviteli bizónylátókát záí rádeí kólni, májd á máí sólátót
hitelesííteni kell á kóö vetkezóő móí dón:


áz eredeti száí mviteli bizónylátón szóö veges fórmáí bán fel kell tuö ntetni áz ádótt páí lyáí zát
páí lyáí záti ázónósíítóí jáí t, válámint áz elszáí mólni kííváí nt óö sszeget, peí ldáí ul: „… Ft á RÓMÁNEMZ-…-19-….páí lyáí záti ázónósíítóí száí muí táí mógátóí i ókirát terheí re elszáí mólvá”
(=ZÁRADÉKOLÁS).
Há á száí mviteli bizónylát teljes óö sszege nem száí mólhátóí el, vágy á kedvezmeí nyezett nem
kííváí njá elszáí mólni á teljes óö sszeget á táí mógátáí s terheí re, ákkór á záí rádeí kóláí snák áz
elszáí móláí sbán beáí llíítótt óö sszeget kell tártálmázniá.



á (záí rádeí kólt) eredeti száí mviteli bizónylát minden óldáláí t ezt kóö vetóő en le kell
feí nymáí sólni, májd á máí sólátókrá pecseí ttel vágy keí k tóllál ráí kell vezetni, hógy „Á
máí sólát áz eredetivel mindenben megegyezik.” (vágy ezzel megegyezóő tártálmuí
hitelesííteí si szóö veg).



ezutáí n á bizónylátmáí sólát minden óldáláí t á keí pviselóő nek vágy meghátálmázóttnák keí k
tóllál ceí gszeruő áláí ííráí sáí vál (á szervezet beí lyegzóő lenyómátá eí s á hivátálós keí pviselóő
áláí ííráí sá szuö kseí ges) eí s dáí tummál kell elláí tniá (=HITELESÍTÉS).

Á hitelesííteí st á szervezet hivátálós keí pviseleteí re jógósult szemeí lynek kell elveí geznie. Á
keí pviselóő ákádáí lyóztátáí sá eseteí n meghátálmázótt szemeí ly is eljáí rhát, ebben áz esetben á
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keí pviselóő , á meghátálmázótt eí s keí t tánuí áí ltál áláí íírt álákszeruő meghátálmázáí s csátóláí sá
szuö kseí ges.
Az alábbiakban a speciális elszámolási szabályokat részletezzük:
A személyi jellegű költségek elszámolásának módja:
Minden esetben hitelesíített szerzóő deí s máí sólát csátóláí sá szuö kseí ges tóváí bbáí :
-beí rkóö ltseí g, vágy beí rszáí mfejtett megbíízáí si dííj elszáí móláí sá eseteí n á kifizeteí st megálápózóí egyeí ni
hávi beí rjegyzeí k (kifizeteí si jegyzeí k), á peí nzuö gyi teljesííteí st igázólóí bizónylát, eí s á
munkáváí llálóí t terhelóő ádóí eí s jáí ruleí kók, válámint á munkáí ltátóí t terhelóő jáí ruleí kók
megfizeteí seí t igázólóí bánkszáí mlákivónátók hitelesíített máí sólátáit kell benyuí jtáni.
Záradékolás bérkifizetések elszámolása esetén:
- nettóí beí rkóö ltseí g/megbíízáí si dííj elszáí móláí sá eseteí n á kifizeteí si jegyzeí ket (beí rjegyzeí ket) kell
záí rádeí kólni áz elszáí mólni kííváí nt óö sszeg erejeí ig;
- á munkábeí rbóő l/megbíízáí si dííjbóí l levónt jáí ruleí kók, áz ádóí eí s á munkáí ltátóí t terhelóő jáí ruleí kók
elszáí móláí sá eseteí n á kifizeteí si jegyzeí k (beí rjegyzeí k) záí rádeí kóláí sá mellett á munkáváí llálóí t eí s á
munkáí ltátóí t terhelóő fizeteí si kóö telezettseí gek ádóí k, jáí ruleí kók (pl.: SZJÁ elóő leg, TB jáí ruleí k, Szóc.
hózzáí jáí ruláí s, Szákkeí pzeí si hózzáí jáí ruláí s) megfizeteí seí t igázólóí bánkszáí mlá kivónátó(ká)t is
záí rádeí kólni kell áz elszáí mólni kííváí nt óö sszeg erejeí ig neí v szerinti megjelóö leí ssel. Nettóí
finánszíírózáí suí kóö ltseí gveteí si szervek eseteí n á MÁÁ K Regiónáí lis Igázgátóí sáí gá áí ltál hávóntá
megkuö ldóö tt Kóö ltseí gveteí si szervek beí relszáí móláí sá eí s finánszíírózáí sá óö sszesíítóő je láp(óká)t is
záí rádeí kólni kell.
Üzemanyag-, illetve utazási-, kiküldetési költség elszámolásának módja:
Á „Jármű üzemeltetés költségei” kóö ltseí gsórón á szervezet tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévő gépjármű uö zemányág kóö ltseí ge á bekuö ldóö tt uö zemányág száí mlá-,
fórgálmi engedeí ly-, uí tnyilváí ntártáí s- eí s á peí nzuö gyi teljesííteí st igázólóí bizónylát hitelesíített
máí sólátá álápjáí n száí mólhátóí el. Áz eredeti száí mláí t záí rádeí kkál kell elláí tni. Felhíívjuk szííves
figyelmuö ket, hógy áz uí tnyilváí ntártáí s álápjáí n legfeljebb á NÁV áí ltál kóö zzeí tett nórmá szerinti
kóö ltseí g (uö zemányág áí r eí s fógyásztáí si nórmá) száí mólhátóí el.
Áz „Utazás-, kiküldetés költségei” kóö ltseí gsórón kikuö ldeteí si rendelveí ny álápjáí n
magánszemély tulajdonában lévő gépjárműnek, a szervezet érdekében történt használata
eseteí n száí mólhátóí el kóö ltseí g. Áz elszáí móláí skór benyuí jtándóí á záí rádeí kólt kikuö ldeteí si rendelveí ny
hitelesíített máí sólátá, válámint á peí nzuö gyi teljesííteí st igázólóí hitelesíített bizónylátmáí sólát.
Felhíívjuk szííves figyelmuö ket, hógy á NÁV nórmá szerinti kóö ltseí g (uö zemányág áí r eí s fógyásztáí si
nórmá, tóváí bbáí sájáí t geí pjáí rmuő hásznáí lát eseteí n máximum 15,- Ft/km áí táláí ny dííj) száí mólhátóí
el.
Szinteí n ezen á kóö ltseí gsórón száí mólhátóí el á tóö megkóö zlekedeí si eszkóö z szervezet eí rdekeí ben
tóö rteí nt hásznáí látáí nák kóö ltseí ge is.
Tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén felmeruö lt kóö ltseí g elszáí móláí s
áláí táí másztáí sáí rá á záí rádeí kólt száí mláí t vágy á záí rádeí kólt kikuö ldeteí si rendelveí nyt á menetjegyek
hitelesíített máí sólátáí vál egyuö tt, tóváí bbáí á peí nzuö gyi teljesííteí st (kifizeteí st) igázólóí bizónylát
hitelesíített máí sólátáí t kell benyuí jtáni (á kápcsólóí dóí száí mláí knák á szervezet neveí re eí s cíímeí re
kell szóí lniuk).
Külföldi számla elszámolásának módja:
Kuö lfóö ldi száí mláí k elszáí móláí sáí hóz minden esetben á hivátálós keí pviselóő áí ltál ceí gszeruő en áláí íírt
fórdíítáí st kell csátólni, válámint „fórintósíítáni” kell á száí mláí t. Á táí mógátáí s felhásznáí láí sá eí s áz
elszáí móláí s sóráí n tekintettel kell árrá lenni, hógy á fórinttóí l elteí róő peí nznemben kiáí llíítótt száí mlá,
száí mviteli bizónylát eseteí ben ánnák veí góö sszegeí t eí s áz árrá tekintettel elszáí mólhátóí kóö ltseí g
óö sszegeí t á száí mláí n, száí mviteli bizónylátón megjelóö lt teljesííteí s idóő póntjáí bán eí rveí nyes, á Mágyár
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Nemzeti Bánk áí ltál kóö zzeí tett hivátálós kóö zeí páí rfólyámón kell fórintrá áí tszáí míítáni. Áz elteí róő
áí rfólyámók miátti áí rfólyám veszteseí get á kedvezmeí nyezettnek kell váí llálniá!
Továbbszámlázott költség elszámolásának módja:
Tóváí bbszáí mláí záí s eseteí n á tóváí bbszáí mláí záí sróí l szóí lóí szerzóő deí s, vágy megáí llápódáí s hitelesíített
máí sólátáí t is csátólni kell.
Előleg elszámolása:
Elóő legróő l kibócsáí tótt száí mlá peí nzuö gyi elszáí móláí s reí szekeí nt tóö rteí nóő benyuí jtáí sá eseteí n, csák á
hózzáí kápcsólóí dóí peí nzuö gyileg is rendezett (kifizetett), záí rádeí kólt reí sz- vágy veí gszáí mláí vál
egyuö tt száí mólhátóí el. Figyelem! Áz elóő legróő l kibócsáí tótt száí mlá eí s á veí gszáí mlá teljesííteí si
idóő póntjá is csák á prójekt idóő szákón beluö l fógádhátóí el.
11.2.3. Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok
Á gázdásáí gi esemeí nyek kiádáí sáit igázólóí száí mviteli bizónyláthóz, ánnák peí nzuö gyi teljesííteí seí t
(kifizeteí seí t) igázólóí bizónylát hitelesíített máí sólátáí t is csátólni kell. Peí nzuö gyi teljesííteí st
(kifizeteí st) igázólóí bizónylát:


á kóö ltseí g, kiádáí s keí szpeí nzben tóö rteí nóő megfizeteí se eseteí n:
 á kedvezmeí nyezett áí ltál kiáí llíítótt kiádáí si peí nztáí rbizónylát, vágy
 á peí nzeszkóö zóö króő l eí s ázók fórráí sáiróí l, válámint áz ázókbán beáí llótt
váí ltózáí sókróí l á kedvezmeí nyezett áí ltál vezetett kóö nyvviteli nyilváí ntártáí s
(idóő száki peí nztáí rjelenteí s, náplóí fóő kóö nyv);
 áí tutáláí ssál teljesíített kiegyenlííteí s eseteí n:
 bánk áí ltál kibócsáí tótt bánkszáí mlákivónát, vágy
 internetes száí mlátóö rteí net, ámennyiben áz tártálmázzá á nyitóí - eí s záí róí
egyenleget is vágy
 bánki igázóláí s áz áí tutáláí s teljesuö leí seí róő l.
Á peí nzuö gyi teljesííteí st (kifizeteí st) igázólóí bizónylátókát is hitelesííteni kell á fent leíírt móí dón.
Ámennyiben á peí nzuö gyi teljesííteí st (kifizeteí st) igázólóí bizónylát nem jelzi egyeí rtelmuő en, hógy
melyik kifizeteí shez kápcsólóí dik, ákkór á peí nzuö gyi teljesííteí st (kifizeteí st) igázólóí bizónylátót is
záí rádeí kólni kell á fentiekben meghátáí rózótták szerint.
Á peí nzuö gyi beszáí mólóí hóz bekuö ldóö tt kiádáí si peí nztáí rbizónylát minimáí lis kelleí kei:
• á bizónylát sórszáí má;
• á bizónylát kibócsáí tóí jáí nák neve, cííme eí s ádóí száí má;
• á peí nztáí rbóí l kiádótt (áí tvett) óö sszeg;
• á kifizeteí s idóő póntjá;
• á kifizeteí s jógcííme;
• á peí nztáí rós eí s áz áí tvevóő áláí ííráí sá.

11.2.4. Pénzügyi elszámolás kötelező tartalma
Á peí nzuö gyi elszáí móláí s reí szekeí nt á kóö vetkezóő ket kell bekuö ldeni pápíír álápón (elektrónikus
páí lyáí zát eseteí n is):
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áz EPER-bóő l kinyómtátótt számlaösszesítő á szervezet hivátálós keí pviselóő je áí ltál áláí íírt,
eredeti peí ldáí nyá, ámely áz elszáí mólni kííváí nt kiádáí sókát áláí táí másztóí száí mviteli
bizónylátók ádátáit tártálmázzá.
Á beszáí mólóí veí glegesííteí sekór áz EPER áutómátikusán kiváí lásztjá áz ellenóő rzeí sre
benyuí jtándóí bizónylátókát, ámelyek hitelesíített máí sólátáí t kell benyuí jtáni. Á
kiváí lásztáí sbá á bizónylátók legkevesebb 5%-áí t, há á száí mláóö sszesíítóő n tííz dárábnáí l
kevesebb bizónylát szerepel, ázók legáláí bb 50%-áí t, de legkevesebb egy dáráb
bizónylátót kell ellenóő rzeí sre benyuí jtáni uí gy, hógy áz ellenóő rzóö tt száí mláí k óö sszege eleí rje á
száí mláóö sszesíítóő ben szereplóő eí rteí k minimum 10%-áí t. Á beszáí mólóí veí glegesííteí seí t
kóö vetóő en ázónnál megeí rkezik áz „EÁ rtesííteí s beszáí mólóí beeí rkezeí seí róő l” megnevezeí suő
EPER
uö zenet,
melynek
táí rgyá
„Értesítés
elszámoláshoz
benyújtandó
dokumentumokról”. Áz uö zenet tártálmázzá, hógy mely bizónylátókát szuö kseí ges
elszáí móláí srá benyuí jtáni. Ez á beszáí mólóí veí glegesííteí se utáí n letóö ltóö tt száí mláóö sszesíítóő
utólsóí ószlópáí bán is láí thátóí .
Felhíívjuk figyelmuö ket, hógy á száí mláóö sszesíítóő t á beszáí mólóí veí glegesííteí seí t kóö vetóő en kell
letóö lteni!
Á száí mláóö sszesíítóő utólsóí ószlópáí bán is láí thátóí , hógy mely száí mviteli bizónylátók
hitelesíített máí sólátáí t kell elszáí móláí srá benyuí jtáni.
Felhíívjuk á figyelmuö ket árrá, hógy á beszáí mólóí benyuí jtáí sákór áutómátikus kiváí lásztáí s
álápjáí n bekeí rt bizónylátók bekuö ldeí se nem jelenti egyben á bizónylát benyuí jtáí si
kóö telezettseí g veí gleges teljesííteí seí t is. Indókólt esetben á hiáí nypóí tláí sók sóráí n tóváí bbi
bizónylátók is bekeí rhetóő k. Á be nem nyuí jtándóí bizónylátók eí s ázók záí rádeí kóláí sá
helyszííni ellenóő rzeí s sóráí n keruö lhetnek ellenóő rzeí sre.
A benyújtásra kiválasztott bizonylatokhoz
dokumentumokat is be kell küldeni:

-

-

kapcsolódóan

a

következő

a kiadásokat igazoló, papíron beküldött számviteli bizonylatok pénzügyi
teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatok hitelesített másolata;
szemeí lyi jelleguő kifizeteí sek eseteí ben á munká-, á megbíízáí si-, vágy á váí llálkózáí si
szerzóő deí s eí s esetleges szerzóő deí s móí dósíítáí s hitelesíített máí sólátá;
á táí mógátáí s eí s – há elóő ííráí srá keruö lt – á sájáí t fórráí s terheí re á száí zezer fórint eí rteí khátáí rt
megháládóí eí rteí kuő áí ru beszerzeí se vágy szólgáí ltátáí s megrendeleí seí re iráí nyulóí szerzóő deí s
hitelesíített máí sólátá (áz ÁÁ vr. 76. §(2) bekezdeí seí ben fóglálták eí rtelmeí ben felteí tel áz
ííráí sbán kóö tóö tt szerzóő deí s);
ámennyiben á száí mláí n hivátkózáí s szerepel szerzóő deí sre, megáí llápódáí srá, vágy
megrendelóő re ákkór ánnák hitelesíített máí sólátá;
beí rleti dííj elszáí móláí sá eseteí n á beí rleti dííjhóz kápcsólóí dóí beí rleti szerzóő deí s hitelesíített
máí sólátá.

11.2.5. Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések
A támogatói okirat módosítására vonatkozó kérelem benyújtása nélkül is eltérhet á
páí lyáí zátbán róö gzíített, elfógádótt kóö ltseí gtervtóő l áz áláí bbiák szerint:
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á tervezett óö sszegtóő l lefeleí kórláí tlán meí rteí kben elteí rhet, vágyis kevesebb óö sszeget
elszáí mólhát;
á táí mógátáí si óö sszeg erejeí ig elkeí szíített reí szletes kóö ltseí gveteí si terv egyes kóö ltseí gveteí si
fóő sóráin á táí mógátóí i ókirátbán jóí váí hágyóttákhóz keí pest legfeljebb 10%-kal magasabb
összeg elszámolása megengedett. Á 10%-ót megháládóí móí dósuláí s eseteí n áz ókirát
móí dósíítáí sá szuö kseí ges. Á táí mógátóí i ókirát móí dósíítáí sáí t á Táí mógátáí skezelóő hóö z benyuí jtótt
móí dósíítáí si keí relemmel kell kezdemeí nyezni. Móí dósíítáí si keí relem benyuí jtáí sáí rá ázónbán
legkeí sóő bb á táí mógátóí i ókirátbán megjelóö lt prójekt veí ge dáí tumig ván lehetóő seí g. Á
fóő sórón beluö li, álsórók kóö zóö tti áí tcsópórtósíítáí s ókirát móí dósíítáí s neí lkuö l megengedett.
Felhíívjuk figyelmuö ket, hógy á peí nzuö gyi elszáí móláí s sóráí n á kóö ltseí gveteí s egyes fóő sóráin
beluö l uí j kóö ltseí gveteí si sór (álsór) nyitáí sá nem megengedett á jóí váí hágyótt á táí mógátáí si
óö sszegre vónátkózóí kóö ltseí gveteí shez keí pest, vágyis csák ólyán álsórrá száí mólhátóí el
kóö ltseí g, ámelyre á kedvezmeí nyezett kóráí bbán is tervezett táí mógátáí sbóí l kóö ltseí get.

11.2.6. Pénzügyi elszámolás elkészítése
Á teí teles peí nzuö gyi elszáí móláí st áz EPER-be beleí pve tudjá róö gzííteni á „Beádótt páí lyáí zátók”
menuö pónt kiváí lásztáí sá utáí n á [Beszáí mólóí beádáí sá] nyómóí gómb hásznáí látáí vál. Á beszáí mólóí
EPER-ben tóö rteí nóő benyuí jtáí sá nem váí ltjá ki áz elszáí móláí shóz tártózóí peí nzuö gyi dókumentumók
pápíírálápón tóö rteí nóő bekuö ldeí seí t.
Á peí nzuö gyi elszáí móláí s reí szeí t keí pezóő száí mviteli bizónylátók fóő bb ádátáit teí telesen is róö gzííteni
kell áz EPER-ben. Á rendszer peí nzuö gyi elszáí móláí s móduljá segíítseí get nyuí jt áz egyes
kóö ltseí gsórók terheí re elszáí mólt óö sszegek keretfigyeleí seí ben, válámint visszájelzeí st ád á tóö bbszóö r
elszáí mólni kííváí nt száí mviteli bizónylátókróí l.
Áz elszáí móláí s elkeí szííteí seí hez á www.emet.góv.hu hónlápróí l letóö lthetóő „EPER keí zikóö nyv á
peí nzuö gyi elszáí móláí sróí l (pdf)” illetve „EPER bemutátóí videóí k” nyuí jt reí szletes segíítseí get.
11.2.7. Az előlegfinanszírozással kapcsolatos jogszabályi előírás
Áz ÁÁ vr. 86. § (1) eí s 87. § (1) bekezdeí sei álápjáí n á táí mógátáí si elóő leg definíícióí já:
„86.§(1) A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy - ha e rendelet szerint
előírásra került - a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.”
„87.§(1) A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását
megelőzően is – a költségvetési támogatás céljához, a támogatott tevékenység
megvalósítási időszakának hosszához, a kedvezményezett saját forrásának mértékéhez
igazodó módon – folyósítható (a továbbiakban: támogatási előleg).”
11.3. Szakmai beszámoló
Á szákmái beszáí mólóí á páí lyáí zátbán váí llált feládátók megválóí suláí sáí t, á váí llált indikáí tórók
teljesííteí seí t mutátjá be. Figyelem! Ámennyiben á váí llált indikáí tórókát nem tudtá megválóí síítáni,
uí gy á táí mógátáí s terheí re csák áz áráí nyós reí sz száí mólhátóí el. Á beszáí mólóí t áz EPER-ben kell
elkeí szííteni á „Beádótt páí lyáí zátók” menuö pónt kiváí lásztáí sá utáí n á [Beszáí mólóí beádáí sá]
nyómóí gómb hásznáí látáí vál.
Á bekuö ldóö tt szákmái beszáí mólóí ellenóő rzeí se kiterjed ánnák vizsgáí látáí rá, hógy áz elfógádótt,
eí rveí nyes szákmái prógrámterv á beszáí mólóí bán róö gzíített keí rdeí sek megváí lászóláí sáí vál
megválóí sultnák tekinthetóő -e. Á váí lásznák kellóő en reí szletesnek kell lennie. Nem fógádhátóí el á
páí lyáí záti prógrámbán leíírták muí lt idejuő bemáí sóláí sá, hánem hitelt eí rdemlóő móí dón be kell
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száí mólni á prógrám megválóí suláí sáí róí l. Á szákmái beszáí mólóí bán felsórólt, megválóí síítótt
feládátóknák igázódniuk kell á peí nzuö gyi beszáí mólóí bán elszáí mólni kííváí nt kiádáí sókhóz.
Ámennyiben á váí llált feládátók megválóí síítáí sá sóráí n ókirát móí dósíítáí st nem igeí nylóő váí ltózáí sók
tóö rteí ntek á páí lyáí zátbán illetve áz ókirátbán reí szletezettekhez keí pest, áz elteí reí seket indókólni
kell.
Á RÓMÁ-NEMZ-TÁB-19 Páí lyáí záti Kiííráí s kereteí ben táí bóróztátótt tánulóí k tánulóí i jógviszónyáí t áz
áláí bbi móí dók egyike szerint szuö kseí ges igázólni:
 á tánulóí k ÓM-ázónósíítóí jáí vál eí s szuö leteí si dáí tumukkál elláí tótt neí vsór,
 áz óktátáí si inteí zmeí ny áí ltál kiáí llíítótt igázóláí s, hógy á táí bórbán reí sztvevóő tánulóí k (neí vsór
szerint) áz inteí zmeí ny diáí kjái,
 á tánulóí k diáí kigázólváí nyáí nák hitelesíített máí sólátá,
 áz iskóláláí tógátáí si bizónyíítváí nyók eredeti peí ldáí nyá vágy hitelesíített máí sólátá.
Á prójekt megválóí síítáí sá, teveí kenyseí gei sóráí n á kedvezmeí nyezett á kómmunikáí cióí jáí bán,
kápcsólóí dóí kiádváí nyáibán, hónlápjáí n á Táí mógátóí – Emberi Eróő fórráí sók Miniszteí riumá – neveí t
eí s hivátálós gráfikái lógóí jáí t megjelenííti. Ámennyiben á kedvezmeí nyezett nem rendelkezik
hónláppál, uí gy áz infórmáí cióí t á helyben szókáí sós móí dón teszi kóö zzeí . Amennyiben a
kedvezményezett beszámolója keretében ezen bekezdés rendelkezéseinek teljesítését
nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását
eredményezi.
Á páí lyáí zát terheí re elszáí mólt kiádváí nyók (kóö nyv, náptáí r, cd, dvd) egy peí ldáí nyáí t á beszáí mólóí
melleí kletekeí nt be kell nyuí jtáni.
11.4. Egyéb ellenőrzések
Táí mógátóí , Táí mógátáí skezelóő , illetve á jógszábáí ly áí ltál áz ellenóő rzeí suö kre feljógósíítótt szervek
(kuö lóö nóö sen áz ÁÁ SZ, KEHI) jógósulták á táí mógátáí s jógszeruő felhásznáí láí sáí nák ellenóő rzeí se ceí ljáí bóí l
á prójekt megválóí síítáí sáí nák fólyámátbá eí píített, illetve utóí lágós ellenóő rzeí seí re.
Á kedvezmeí nyezett áz ellenóő rzeí sek sóráí n kóö teles egyuö ttmuő kóö dni áz ellenóő rzeí st veí gzóő
szervezetekkel, illetve á beszáí mólóí elfógádáí sáí t kóö vetóő 5 eí ven áí t kóö teles biztósíítáni, hógy á
páí lyáí zátbán á dókumentumók óő rzeí seí re kijelóö lt helyen á páí lyáí záti dókumentáí cióí teljes ányágá
rendelkezeí sre áí lljón. Á helyszíín váí ltózáí sáí róí l kóö teles háládeí ktálánul táí jeí kóztátni á
Táí mógátáí skezelóő t. E kóö telezettseí g megszegeí se eseteí n Táí mógátóí jógósult – á kóö telezettseí g
fennáí lláí sáí nák idóő tártámá álátt – á táí mógátáí s jógósulátlán igeí nybe veí teleí re vónátkózóí szánkcióí k
álkálmázáí sáí rá.
12. Lezárás
Á páí lyáí záti prógrám lezáí ráí sá - á táí mógátótt ceí l ókirátbán róö gzíítettek szerinti megválóí suláí sáí t
kóö vetóő en - á megválóí síítáí sáí róí l szóí lóí szákmái beszáí mólóí , tóváí bbáí á prógrám táí mógátáí sbóí l eí s
(ámennyiben elóő ííráí srá keruö lt) áz elváí rt óö neróő bóő l fedezett kóö ltseí geinek elszáí móláí sáí róí l keí szíített
peí nzuö gyi elszáí móláí s álápjáí n tóö rteí nik. Á prógrám lezáí ráí sáí nák teí nyeí róő l á Táí mógátáí skezelóő
leveí lben eí rtesííti á kedvezmeí nyezettet.
13. Lemondás
Á kedvezmeí nyezett á dóö nteí s utáí n báí rmikór kezdemeí nyezheti á táí mógátáí si óö sszeg egeí szeí róő l
vágy reí szeí róő l válóí lemóndáí st á www.emet.góv.hu hónlápróí l letóö lthetóő „Lemóndóí nyilátkózát”
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irátmintá segíítseí geí vel. Gyákóri eset, hógy á kedvezmeí nyezett á beszáí mólóí elkeí szííteí se sóráí n
szembesuö l ázzál, hógy á táí mógátáí si óö sszeg 100%-áí vál nem tud áz elfógádótt kóö ltseí gveteí s szerint
elszáí mólni, ekkór á beszáí mólóí vál egyuö tt kell bekuö ldeni á lemóndóí nyilátkózátót, válámint máí r
kiutált táí mógátáí s eseteí n, á visszáutáláí st igázólóí dókumentum (bánki igázóláí s vágy
bánkszáí mlákivónát) hitelesíített máí sólátáí t.
Á lemóndóí nyilátkózátót á szervezet hivátálós keí pviselóő jeí nek vágy meghátálmázóttjáí nák kell
áláí íírni.
14. Adatmódosítás
Ámennyiben á táí mógátóí i ókirát kiádáí sáí t kóö vetóő en á kedvezmeí nyezett ádátáibán váí ltózáí s
kóö vetkezik be, ázt á kedvezmeí nyezett legkeí sóő bb 8 nápón beluö l kóö teles á Táí mógátáí skezelóő nek
bejelenteni á váí ltózáí st igázólóí dókumentumók eí s áz áktuálizáí lt regisztráí cióí s nyilátkózát
megkuö ldeí seí vel egyidejuő leg.
15. Iratbetekintés szabályai
Á keletkezett irátókbá válóí betekinteí s áz ÁÁ ht, áz ÁÁ vr. eí s áz infórmáí cióí s óö nrendelkezeí si jógróí l eí s
áz infórmáí cióí szábádsáí gróí l szóí lóí 2011. eí vi CXII. tóö rveí ny szábáí lyái álápjáí n lehetseí ges.
Áz eljáí ráí s sóráí n keletkezett irátók fóő szábáí ly szerint nyilváí nósák, íígy áz ádátót igeí nylóő ázókbá
betekinthet, árróí l máí sólátót keí szííthet, kivónátót keí rhet áz áláí bbi kiveí telek figyelembe veí teleí vel.
Nem teljesííthetóő áz ádátszólgáí ltátáí s áz áláí bbi esetekben:
 szemeí lyes ádát, kuö lóö nleges ádát (ide nem eí rtve áz eí rintett szemeí ly keí relmeí t);
 uö zleti titók;
 minóő síített ádát;
 áí llámi - eí s szólgáí láti titók;
 á dóö nteí s meghózátáláí t megelóő zóő en á dóö nteí s megálápózáí sáí t szólgáí lóí ádátók
tekinteteí ben;
 nemzetkóö zi szerzóő deí sbóő l eredóő kóö telezettseí g álápjáí n minóő síített ádát;
 tóváí bbáí , há á kóö zeí rdekuő ádátók nyilváí nóssáí gáí hóz válóí jógót – áz ádátfájtáí k
meghátáí rózáí sáí vál –tóö rveí ny hónveí delmi, nemzetbiztónsáí gi, buő nuö ldóö zeí si vágy
buő nmegelóő zeí si, kóö rnyezet – vágy termeí szetveí delmi eí rdekbóő l, kóö zpónti peí nzuö gyi
vágy devizápólitikái eí rdekbóő l, kuö luö gyi kápcsólátókrá vágy nemzetkóö zi
szervezetekkel válóí kápcsólátókrá tekintettel, bííróí sáí gi vágy kóö zigázgátáí si hátóí sáí gi
eljáí ráí srá tekintettel kórláí tózzá.
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16. Kifogás
Páí lyáí záti uí tón biztósíítótt kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s eseteí n á táí mógátáí s igeí nylóő je, vágy á
kedvezmeí nyezett, á Táí mógátáí skezelóő neí l kifógáí st nyuí jthát be, há á páí lyáí záti eljáí ráí srá, vágy á
táí mógátóí i dóö nteí s meghózátáláí rá, á táí mógátóí i ókirátók kiádáí sáí rá, vágy á táí mógátóí i
szerzóő deí sek megkóö teí seí re, á kóö ltseí gveteí si táí mógátáí s fólyóí síítáí sáí rá, visszákóö veteleí seí re
vónátkózóí eljáí ráí s jógszábáí lyseí rtóő , á páí lyáí záti kiííráí sbá, vágy á táí mógátóí i ókirátbán
fógláltákbá uö tkóö zik. Á kifógáí st áz áí llámháí ztártáí sróí l szóí lóí tóö rveí ny veí grehájtáí sáí róí l szóí lóí
368/2011. (XII. 31.) Kórm. rendelet 102/D. §-á álápjáí n á kifógáí sólt inteí zkedeí shez vágy
mulásztáí shóz kápcsólóí dóí án megáí llápíítótt hátáí ridóő n beluö l, ennek hiáí nyáí bán áz árróí l válóí
tudómáí sszerzeí stóő l száí míítótt tííz nápón beluö l, de legkeí sóő bb áz ánnák bekóö vetkezeí seí tóő l
száí míítótt hárminc nápón beluö l ííráí sbán lehet benyuí jtáni.
Á kifógáí snák tártálmázniá kell:






á kifógáí st tevóő neveí t, szeí khelyeí t vágy lákcíímeí t, á nem termeí szetes szemeí ly
kifógáí st tevóő keí pviselóő je neveí t;
á kifógáí ssál eí rintett páí lyáí zát, á táí mógátóí i ókirát ázónósíítáí sáí t szólgáí lóí ádátókát,
íígy kuö lóö nóö sen á páí lyáí zát cíímeí t, á táí mógátáí s ceí ljáí t, á táí mógátóí i ókirát száí máí t;
á kifógáí sólt inteí zkedeí s vágy mulásztáí s meghátáí rózáí sáí t;
á kifógáí s álápjáí ul szólgáí lóí teí nyeket eí s á kifógáí sólt vágy elmárádt inteí zkedeí ssel,
dóö nteí ssel megseí rtett jógszábáí lyhely póntós megjelóö leí seí t;
nem elektrónikus uí tón tóö rteí nóő kápcsóláttártáí s eseteí n á kifógáí st tevóő áláí ííráí sáí t.

EÁ rdemi vizsgáí lát neí lkuö l el kell á kifógáí st utásíítáni, há:








ázt hátáí ridóő n tuí l terjesztetteí k elóő ,
ázt nem áz árrá jógósult terjeszti elóő ,
áz á kóráí bbivál ázónós tártálmuí ,
á kifógáí s nem tártálmázzá á jógszábáí lybán meghátáí rózótt ádátókát,
ázt á kóráí bbi kifógáí s táí rgyáí bán hózótt dóö nteí ssel szemben nyuí jtóttáí k be,
á kifógáí s benyuí jtáí sáí nák nincs helye,
á kifógáí s kizáí róí lág ólyán jógseí rteí s ellen iráí nyul, mely á seí relmezett eljáí ráí s
megismeí tleí seí vel nem órvósólhátóí .

Á lebónyólíítóí szerv – há á kifógáí sbán fógláltákkál egyeteí rt – megteszi á kifógáí sbán
seí relmezett helyzet megszuö nteteí seí hez szuö kseí ges inteí zkedeí seket, vágy tóváí bbíítjá á kifógáí st
áz Emberi Eróő fórráí sók Miniszteí riumáí nák. Á kifógáí st áz Emberi Eróő fórráí sók Miniszteí riumá
ánnák keí zhezveí teleí tóő l száí míítótt hárminc nápón beluö l eí rdemben elbííráí ljá. Áz elbííráí láí s
hátáí rideje egy álkálómmál, legfeljebb hárminc náppál meghósszábbííthátóí , erróő l á hátáí ridóő
lejáí rtá elóő tt táí jeí kóztátni kell á kifógáí s benyuí jtóí jáí t. Á kifógáí s elbííráí láí sáí bán – á fejezetet
iráí nyíítóí szerv vezetóő je kiveí teleí vel – nem vehet reí szt áz, áki á kifógáí ssál eí rintett eljáí ráí sbán
reí szt vett.
Há á kifógáí s álápós, áz Emberi Eróő fórráí sók Miniszteí riumá elrendeli á kifógáí sbán seí relmezett
helyzet megszuö nteteí seí hez szuö kseí ges inteí zkedeí st, egyeí bkeí nt ázt elutásíítjá, eí s dóö nteí seí róő l –
elutásíítáí s eseteí n áz elutásíítáí s indókáinák megjelóö leí seí vel – á kifógáí st benyuí jtóí jáí t ííráí sbán
eí rtesííti.
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Á kifógáí s táí rgyáí bán hózótt dóö nteí s ellen tóváí bbi kifógáí s elóő terjeszteí seí nek vágy máí s jógórvóslát
igeí nybeveí teleí nek nincs helye.
17. A Pályázati Útmutatóban használt fogalmak
a) Pályázó: belfóö ldi szeí khellyel muő kóö dóő jógi szemeí lyek, jógi szemeí lyiseí ggel nem rendelkezóő
egyeí b szervezetek.
b) Kedvezményezett: áz elóő iráí nyzátbóí l reí szesuö lóő keí relmezóő , páí lyáí zóí vágy egyeí b – á
kóö telezettseí gváí lláláí s álápjáí n – jógósult termeí szetes vágy jógi szemeí ly, jógi szemeí lyiseí ggel
nem rendelkezóő egyeí b szervezetek eí s egyeí ni váí llálkózóí k. Veí gsóő kedvezmeí nyezett áz
elóő iráí nyzát terheí re fólyóí síítótt táí mógátáí s veí gsóő felhásznáí lóí já.
c) Kötelezettségvállaló: á jógkeí pesseí ggel nem rendelkezóő páí lyáí zóí (k)nák Kóö telezettseí gváí llálóí
szervezetet kell megjelóö lni. Á kóö telezettseí gváí llálóí szervezet á páí lyáí zóí áí ltál á páí lyáí zátbán
megjelóö lt, á páí lyáí záti prógrám veí grehájtáí sáí rá, á táí mógátáí s páí lyáí zóí áí ltáli felhásznáí láí sáí rá eí s
elszáí móláí sáí rá kóö telezettseí get váí llálóí jógi szemeí ly.
d) Számlatulajdonos: áz óö náí llóí bánkszáí mláí vál nem rendelkezóő páí lyáí zóí nák bánkszáí mláí vál
rendelkezóő szemeí lyt vágy szervezetet kell megjelóö lni á páí lyáí zátbán, áki/ámely á táí mógátáí si
óö sszeg fógádáí sáí rá sájáí t bánkszáí mláí jáí t áz óö náí llóí bánkszáí mláí vál nem rendelkezóő
kedvezmeí nyezett reí szeí re biztósíítjá.
e) Támogató: áz elóő iráí nyzát felett rendelkezeí sre jógósult, ánnák felhásznáí láí sáí eí rt felelóő s szerv,
illetve szervezet, áki á kedvezmeí nyezetteket táí mógátáí sbán reí szesííti (Emberi Erőforrások
Minisztériuma).
f) Támogatáskezelő: jógszábáí ly vágy á táí mógátóí vál kóö tóö tt megáí llápódáí s álápjáí n á páí lyáí ztátáí s
technikái lebónyólíítáí sáí t veí gzóő , illetve á páí lyáí záti prógrámók tártálmi eí s peí nzuö gyi
megválóí síítáí sáí t ellenóő rzóő szerv, ázáz áz Emberi Eróő fórráí s Táí mógátáí skezelóő .
g) Összeférhetetlenség:
ÁÁ ht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában
döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy
tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a
sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi
jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
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18. Egyéb tudnivalók
Áz EPER hásznáí látáí hóz segíítseí get nyuí jt á www.emet.góv.hu hónláp Segíítseí g/EPER
menuö póntjáí bán megtáláí lhátóí Felhásznáí lóí i keí zikóö nyv eí s videóí .
A pályázat költségvetésének tervezéséhez a jelen Pályázati Útmutató utolsó két oldalán
található költségvetési táblázat nyújt segítséget.
Á páí lyáí záttál kápcsólátós keí rdeí seket á páí lyáí záti ázónósíítóí megjelóö leí seí vel leveí lben, vágy á
Táí mógátáí skezelóő hónlápjáí n páí lyáí záti kátegóí riáí nkeí nt kóö zzeí tett eleí rhetóő seí geken lehet feltenni.
Levelezeí si cíím:

Emberi Eróő fórráí s Táí mógátáí skezelóő
Rómá nemzetiseí gi prógrámók
1387 Budápest, Pf. 1467
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ROMA-NEMZ-19 pályázati kategória költségvetésének tagolása
KIADÁS TÍPUSA
fősorok / alsorok

Segédlet az alsorokon elszámolható költségtípusokhoz

A DOLOGI KIADÁSOK

A1

Ingatlan üzemeltetés
költségei

A2

Jármű üzemeltetés
költségei

Ezen az alsoron lehet elszámolni a szervezet tulajdonában lévő vagy
általa bérelt ingatlanhoz kapcsolódó:
− közüzemi díjakat (áram, víz, fűtés stb.),
− közös költséget,
− eseti jelleggel vásárolt energiaforrások költségét (szén,fűtőolaj,
tűzifa),
− biztosítási díjat (vagyonbiztosítás),
− ingatlan karbantartási, javítási költségeit (javítás, karbantartás,
festés),
− ingatlan bérleti díját (irodabérlet, raktárbérlet stb.),
− ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb beszerzéseket,
igénybevett szolgáltatások értékét (tisztítószer, üzemeltetési
anyagok, ingatlan őrzése stb.)
Ezen az alsoron lehet elszámolni a szervezet tulajdonában vagy
bérleményében (üzemeltetésében) lévő gépjárművekhez kapcsolódó
beszerzéseket, igénybevett szolgáltatásokat:
− üzemanyagköltség (benzin, gázolaj, egyéb üzemanyag),
− javítás, karbantartás költségei,
− parkolási, úthasználati díj (parkolási díj, tárolási díj, autópálya
matrica),
− biztosítási díj (kötelező felelősségbiztosítás, casco),
− gépjármű bérleti díj,
− egyéb a szervezet tulajdonában vagy bérleményében lévő
gépjárművekhez kapcsolódó költségek

Ezen az alsoron lehet elszámolni a szervezet tulajdonában lévő vagy
bérelt eszközök üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerült
költségeket:
Egyéb eszközök
- javítás, karbantartás,
A3
üzemeltetésének költségei - eszközök bérleti díja,
- nem járművekbe beszerzett üzemanyag (pl.: fűnyíróba),

A4 Adminisztráció költségei

A5 PR, marketing költségek

A6 Nyomdaköltség

- számítástechnikai fogyóeszközök (pl.: egér, billentyűzet, pendrive)
Ezen az alsoron lehet elszámolni a szervezet adminisztrációs
költségeit:
− nyomtatvány (kiadási pénztárbizonylat, számlatömb), irodaszer
beszerzés (ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó, tűzőgép,
nyomtatópatron, toner)
− pénzügyi szolgáltatások (bankköltség, pénzforgalmi jutalék bankszámlakivonat alapján),
− jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások: könyvelési díj,
könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli szolgáltatás (ügyviteli
tanácsadás, ügyvitelszervezés költségei), ügyvédi munkadíj,
munka-/tűzvédelmi szolgáltatás, üzemorvosi szolgáltatás, törvényi
megfeleléshez szükséges (pl.: adózási változásokról szóló) képzés
költsége,
− egyéb a szervezet adminisztrációs költségei
Ezen az alsoron elszámolható költségek:
- újság-, tv-, rádió-, internet hirdetés, szórólap, PR, marketing
kiadványok-, szolgáltatások költségei, stb.
Ezen az alsoron elszámolható költségek:
− nemzetiségi hagyományőrző kiadvány készítés nyomdaköltsége
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(nyomdai előkészítés - szerkesztés, tördelés, lektorálás - illetve
nyomtatás) és hagyományőrző cd, dvd készítés.

A7

A8
A9

A10

A11

A12
A13
A14

A15

B

B1

B2

B3

Ezen az alsoron lehet elszámolni a szervezet kommunikációs
költségeit:
− postaköltség (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás
Kommunikációs
díja),
költségek
− telefonköltség (mobil és vezetékes telefon forgalmi és előfizetési
díja, mobil feltöltő kártya költsége),
− internet költség
Honlap karbantartás
Ezen az alsoron lehet elszámolni a domain díjat, a tárhely díjat, a
költségei
folyamatos feltöltés, a tartalomszolgáltatás költségét.
Szakkönyvek, folyóiratok Ezen az alsoron a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó
költségei
szakkönyvek ára, folyóiratok előfizetése számolható el.
Ezen az alsoron elszámolható a rendezvényhez kapcsolható
szolgáltatások költségei: oktatók-, előadók-, fellépők díja,
Rendezvényszervezés
hangosítás, zene-, tánc szolgáltatás költsége, terembérlet díja,
költsége és részvételi díj
továbbá konferenciák, programok, szakmai találkozók szervezése,
részvételi díja.
Ezen az alsoron lehet elszámolni a szervezetben alkalmazott
személyek utazási, kiküldetési költségeinek értékét:
− magánszemély tulajdonában lévő gépjármű szervezet
érdekében történő használata (kiküldetési rendelvénnyel),
Utazás-, kiküldetés
− tömegközlekedési eszköz szervezet érdekében történő
költségei
használata (kiküldetési rendelvény a menetjeggyel, illetve számla)
(nem munkábajárás),
− egyéb utazási, kiküldetési költségek (pl.: taxi),
− buszbérlés
Ezen az alsoron lehet elszámolni:
Szállás-, étkezés és
- szállásköltséget,
élelmiszer költségei
- étkezés költséget (éttermi fogyasztás, élelmiszer vásárlás)
Szállítás költségei
Ezen az alsoron lehet elszámolni az áruszállítás költségét.
Munka-, védőruha,
Ezen az alsoron lehet elszámolni az előírt munkaruha, jelmez,
fellépőruha költségei
fellépőruha költségét.
Ezen az alsoron lehet elszámolni:
- a foglalkozások anyagköltségeit (színes papír, gyöngy, labda),
Egyéb beszerzések,
- egyéb anyagokat (dekoráció, evőeszköz, pohár, tálca, törölköző,
szolgáltatások
konyharuha, egészségügyi láda),
- tagdíjat, nevezési díjat,
- kisértékű tárgynyeremények költségeit (könyv, érem, serleg)
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS
SZEMÉLYI JELLEGŰ
EGYÉB KIFIZETÉSEK
Ezen az alsoron lehet elszámolni a munkaviszony alapján
foglalkoztatottak:
Bérköltség
− bérköltségét, az ahhoz kapcsolódó munkavállalót terhelő adót
és járulékokat, valamint a munkáltatót terhelő járulékokat.
Ezen az alsoron lehet elszámolni a megbízási jogviszony alapján
Megbízási jogviszony
foglalkoztatottak:
díja (bérszámfejtett)
− bérszámfejtett megbízási díjat és az ahhoz kapcsolódó adót és
közterheket.
Ezen az alsoron lehet elszámolni az alkalmi munkavállaló
Egyszerűsített
foglalkoztatásának bérköltségét és közterheit.
foglalkoztatás költsége
Ezen az alsoron lehet elszámolni a munkáltatót és a
munkavállalót terhelő, fizetendő adókat és járulékokat.

B4

Járulékok

C

TÁRGYI ESZKÖZÖK és Kizárólag a ROMA-NEMZ-CISZ-19 sz. kategóriában tervezhető
IMMATERÁLIS JAVAK
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C1

Tárgyi eszköz beszerzés

C2

Immateriális javak

Tárgyi eszközök költségei a támogatás teljes összegének 30%áig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig
(ROMA-NEMZ-CISZ-19)
számítógépes szoftver (pl : Windows, Office), könyvelési program
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