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1. A P{ly{zat célja  

A p{ly{zattal elérni kív{nt {ltal{nos cél: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 

szóló 2007. évi CXXXV. törvény 4.§-{ban1 meghat{rozott, törvények {ltal érintett 

szervezetek és személyek ügyfelei (tov{bbiakban fogyasztók) t{jékozotts{g{nak, 

ismereteinek és pénzügyi tudatoss{g{nak növelése m{r működő civil szervezetek 

személyes ügyfélkapcsolati rendszerének felhaszn{l{s{val. 

A p{ly{zattal megvalósítani kív{nt konkrét célok:  

- Az ügyfelek sz{m{ra ingyenesen igénybe vehető orsz{gos lefedettségű 

inform{ciós irodah{lózat működésének t{mogat{sa. Az irodah{lózat a fogyasztók 

sz{m{ra a pénzügyi kérdésekben való t{jékozód{s helyi központja, ahol a 

fogyasztó független szakemberektől kérhet t{jékoztat{st és tan{csot ak{r 

pénzügyi, ak{r életviteli, költséggazd{lkod{si kérdésekben is.  

- Az irodah{lózat e mellett segítséget nyújt a fogyasztók pénzügyi t{rgyú 

panaszaival kapcsolatos kérdések kezelésében és elősegíti, hogy a fogyasztó az 

arra megfelelő helyen keressen jogorvoslatot problém{j{ra. 

- Azokat az ügyeket, amelyeket a Felügyelet hat{skörében vizsg{lni tud, a h{lózat 

összegyűjti, és szakmai konzult{ciót követően intézkedésre {tadja a Felügyelet 

sz{m{ra. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatós{g (NFH) felaj{nl{s{nak köszönhetően a h{lózat 

irod{i az NFH m{r működő megyei tan{csadó irod{iban kapnak helyet, kiakn{zva ezzel 

a Felügyelet és az NFH között a fogyasztóvédelmi együttműködés terén meglévő 

szinergi{kat, és erősítve a fogyasztóvédelem hazai szerepét. 

Által{nos elv{r{s a minél szélesebb földrajzi lefedettséggel rendelkező ingyenesen 

igénybe vehető irodah{lózat működtetése, amely költséghatékony módon, ugyanakkor 

szakmailag felkészülten és az elv{rt minőségi színvonalon alkalmas a fogyasztók 

pénzügyekkel kapcsolatos {ltal{nos t{jékoztat{s{ra, az ide érkező pénzügyi t{rgyú 

fogyasztói levelek és megkeresések megv{laszol{s{ra, kezelésére.  

                                                 
1
 4. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Felügyelet l{tja el 

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénzt{rakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, 

b) a Magyar Export-Import Bank Részvényt{rsas{gról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvényt{rsas{gról szóló 1994. évi XLII. törvény, 

c) a hitelintézetekről és a pénzügyi v{llalkoz{sokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a tov{bbiakban: Hpt.), 

d) a lak{stakarékpénzt{rakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, 

e) a jelz{log-hitelintézetről és a jelz{loglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, 

f) a mag{nnyugdíjról és a mag{nnyugdíjpénzt{rakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, 

g) a Magyar Fejlesztési Bank Részvényt{rsas{gról szóló 2001. évi XX. törvény, 

h) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a tov{bbiakban: Tpt.), 

i) a biztosítókról és a biztosít{si tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a tov{bbiakban: Bit.), 

j) az elektronikus pénzt kibocs{tó szakosított hitelintézetről szóló 2004. évi XXXV. törvény, 

k) a t{vértékesítés keretében kötött pénzügyi {gazati szolg{ltat{si szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a tov{bbiakban: Tétv.), 

l) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a tov{bbiakban: Fnytv.), 

m) a befektetési v{llalkoz{sokról és az {rutőzsdei szolg{ltatókról, valamint az {ltaluk végezhető tevékenységek szab{lyairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény (a tov{bbiakban: Bszt.), valamint 

n) a pénzmos{s és a terrorizmus finanszíroz{sa megelőzéséről és megakad{lyoz{s{ról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a tov{bbiakban: Pmt.), 

o) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény, 

p) a pénzforgalmi szolg{ltat{s nyújt{s{ról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 

hat{lya al{ tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét. 
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A p{ly{zó feladata, hogy a meghat{rozott elv{r{soknak és feltételeknek megfelelően a 

rendelkezésre {lló NFH h{lózati iroda helyiségekben elkülönült és jól beazonosítható 

módon kialakítsa a pénzügyi fogyasztóvédelmi t{jékoztat{sra, illetve tan{csad{sra 

alkalmas ügyféltereket, és azt a kifejezetten e célból alkalmazott munkat{rsak 

közreműködésével folyamatosan működtesse. 

A p{ly{zati felhív{s szempontj{ból a h{lózat és/ vagy tan{csadó iroda kifejezések a 

tov{bbiakban is csak erre a feladatra: a fogyasztók pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos 

t{jékoztat{s{ra és tan{csad{sra, panaszaikkal kapcsolatos kérdések kezelésére 

vonatkoznak. 

 

2. A p{ly{zók köre  

A p{ly{zati cél a civil szervezetek t{rsadalomszervező erejének bevon{s{val kerül 

megvalósít{sra, ezért p{ly{zatot kiz{rólag belföldi székhelyű civil szervezet nyújthat be. 

Közös p{ly{zatot nyújthat be kettő vagy több civil szervezet is, amennyiben a p{ly{zat 

megvalósít{sa célj{ból olyan stratégiai meg{llapod{st kötnek, amely alapj{n az abban 

résztvevők egy p{ly{zóként működnek együtt. Ez esetben elég, ha az együttműködő 

szervezetek közül legal{bb egy, vagy – területi {tfedés nélkül – többen egym{st 

kiegészítve megfelelnek az előírt feltételek mindegyikének. 

Civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapj{n létrejött t{rsadalmi 

szervezet, valamint a Polg{ri Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapj{n 

létrejött alapítv{ny, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 

egysége (kivéve a p{rtot, a p{rt {ltal alapított alapítv{nyt, a p{rt részvételével létrehozott 

egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkav{llalói vagy gazdas{gi 

érdekképviseletet ell{tó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítv{nyt). 

 

3. Alkalmass{gi feltételek  

Abban az esetben nyújtható t{mogat{s, ha  

3.1. a p{ly{zó civil szervezet (stratégiai meg{llapod{st kötő civil szervezetek 

valamennyi tagja) legal{bb 3 éve bejegyzésre (nyilv{ntart{sba vételre) került,  

3.2. a p{ly{zó civil szervezet (stratégiai meg{llapod{st kötő civil szervezetek 

valamennyi tagja) alapító okirat{ban (alapszab{ly{ban, stb.) szerepel a 

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (1) bekezdésében 

felsorolt feladatok valamelyike és igazolható módon ell{tja ezen feladatok 

valamelyikét;  

3.3. a p{ly{zó civil szervezet (stratégiai meg{llapod{st kötő civil szervezetek 

valamennyi tagja) tevékenysége részben vagy egészben pénzügyi t{rgyú 

fogyasztói érdekképviseletet jelent; 

3.4. a p{ly{zó civil szervezet (stratégiai meg{llapod{st kötő civil szervezetek esetében 

együttesen) az orsz{g legal{bb 5 megyéjében rendelkezik igazolt módon 

képviselettel; 

3.5. a p{ly{zó civil szervezet (stratégiai meg{llapod{st kötő civil szervezetek esetében 

együttesen) rendelkezzen legal{bb 8 fő a teljesítésbe bevonni kív{nt felsőfokú 

jogi, vagy közgazdas{gi diplom{val rendelkező szakemberrel, akik kellő 
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j{rtass{ggal bírnak a pénzügyi szolg{ltat{sok körében (legal{bb 2 év pénzügyi 

területen igazolt szakmai gyakorlat); 

3.6. a p{ly{zó civil szervezet (stratégiai meg{llapod{st kötő civil szervezetek esetében 

együttesen) rendelkezzen legal{bb 1 fő teljesítésbe bevonni kív{nt, a h{lózat 

valamennyi irod{j{nak egységes és megfelelő működését biztosító h{lózati 

koordin{tor (manager) felsőfokú jogi, vagy közgazdas{gi diplom{val rendelkező 

szakemberrel, aki kellő j{rtass{ggal rendelkezik pénzügyi vagy fogyasztóvédelmi 

területen (legal{bb 3 év igazolt szakmai gyakorlat). 

 

4. A p{ly{zati cél megvalósít{s{nak időtartama  

A t{mogat{si szerződés megkötésétől sz{mított 1 év. 

 

5. A p{ly{zat megvalósít{sa körében t{masztott t{mogathatós{gi elv{r{sok 

5.1. Szakmai elv{r{sok  

- a h{lózati irod{k tan{csadói kiz{rólag felsőfokú jogi, vagy közgazdas{gi 

diplom{val rendelkező személyek lehetnek, akiknek kellő j{rtass{guk van a 

pénzügyi szolg{ltat{sok körében; 

- a h{lózat valamennyi irod{j{nak egységes és megfelelő működését h{lózati 

koordin{tor (manager) biztosítja, akinek a személyét a p{ly{zó jelöli ki; 

- a h{lózat tan{csadóinak és koordin{tor{nak részvétele évente legal{bb két 

alkalommal a Felügyelet {ltal szervezett tov{bbképzésen és felmérésen; 

- tan{csad{si és t{jékoztat{si standardok kidolgoz{sa, és a fogyasztói kérdések, 

megkeresések hat{ridőben történő megv{laszol{s{ra belső elj{r{srend kialakít{sa, 

- egységes szakmai színvonal biztosít{sa az irodah{lózat valamennyi egységében, 

amely követi a Felügyelet {ltal deklar{lt értékeket; 

- a h{lózat munkat{rsainak rendszeres tov{bbképzése, illetve új munkat{rsak 

fokozott betanít{sa a h{lózat tevékenységének egységes szakmai színvonalú 

végzése érdekében. 

5.2. Tevékenységi elv{r{sok 

- a h{lózat feladata fogadni a pénzügyi tém{jú fogyasztói megkereséseket, 

t{jékoztatni a fogyasztókat jogaikról, lehetőségeikről, illetve az arra megfelelő 

fórumhoz kell ir{nyítani a helyszínen nem kezelhető kérdéseket, panaszokat; 

- a Felügyelet {ltal készített kiadv{nyok, alkalmaz{si programok ügyfelekkel 

történő megismertetése, és ezen alkalmaz{sok hozz{férhetővé tétele a fogyasztók 

sz{m{ra az iroda helyiségeiben; 

- életviteli, h{ztart{si tan{csad{s kifejlesztése a pénzügyi gondokkal küszködő 

fogyasztók, csal{dok részére; 
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- rendszeres, havi t{jékoztat{s a Felügyelet részére az irod{hoz forduló fogyasztók 

kérdéseiről, panaszairól szakszerű csoportosít{sban a Felügyelet ir{nymutat{sa 

szerint, a mögöttes okok bemutat{s{t is tartalmazó elemzéssel; 

- {llandó kapcsolattart{s a Felügyelettel aktu{lis kérdésekben; 

- h{lózati irod{k aktív szerepe, tevékenységük helyi népszerűsítésében. 

5.3. Földrajzi elv{r{sok 

- a h{lózatnak az orsz{gos jelenlét és region{lis lefedettség figyelembevételével 

legal{bb 8 vidéki tan{csadó irod{val kell rendelkeznie;  

- a h{lózatot legal{bb az al{bbi, az NFH {ltal biztosított irod{kban kell működtetni: 

Győr, Zalaegerszeg, Székesfehérv{r, Kaposv{r, Kecskemét, Szeged, Eger, 

Debrecen; 

- tov{bbi irod{k működtetése a fentieken kívül m{s megyeszékhelyeken a p{ly{zat 

keretében lehetséges. 

5.4. Működési elv{r{sok, elérhetőségek 

- a h{lózati irod{k legal{bb heti 20 ór{ban kell, hogy elérhetőek legyenek a 

személyes, telefonos megkeresések fogad{s{ra, ügyintézésre alkalmas 

időpontokban, és hetente legal{bb egyszer, este 19 ór{ig tartó nyitvatart{ssal; 

- az irod{knak internetes (e-mail) és postai küldeményeket is kell fogadniuk, 

melyek megv{laszol{s{ra a hat{ridő legfeljebb 30 napt{ri nap; 

- a h{lózat internetes pénzügyi tan{csadó fórumot kell, hogy működtessen, 

kötelező, legfeljebb 3 napos v{laszad{s mellett; 

- a h{lózati irod{k műszaki és IT elv{r{soknak megfelelő technikai felszereltségéről 

(sz{mítógép, nyomtató, telefon, stb.) a p{ly{zónak kell gondoskodnia. 

5.5. A h{lózat működését t{mogató IT és egyéb rendszerekkel kapcsolatos elv{r{sok  

- a h{lózatnak egységes, ön{lló adatnyilv{ntart{si rendszerrel (szoftver) kell 

rendelkeznie; 

- a h{lózat irod{inak a hat{lyos adatvédelmi szab{lyoknak megfelelő egységes 

adatvédelmi rendszert kell kidolgozniuk az ügyfelek adatainak jogszerű 

kezelésére; 

- a h{lózatnak komplex ügymegoszt{si rendszert kell működtetnie, ami telefonos 

személyes, elektronikus fogyasztói megkeresések kezelésére is alkalmas, 

- a h{lózatnak egységes honlapot kell üzemeltetnie, amely mag{ban foglalja az 

internetes pénzügyi tan{csadó fórumot; 

- a h{lózatnak ki kell dolgoznia a Felügyelet fogyasztóvédelmi politik{j{val és 

elj{r{s{val nem ellentétes, saj{t ügyintézési folyamatait és ezek sor{n alkalmazott 

nyomtatv{nyait. 

5.6. A költségvetés össze{llít{s{val kapcsolatos elv{r{sok 
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- a p{ly{zathoz mellékelt költségvetést egy működési évre vonatkozóan kell 

össze{llítani, ami a t{mogat{si szerződés 2011 m{rcius{ra tervezett megkötésétől 

kezdődik. 

 

6. T{mogatható költségek  

Csak olyan költségek sz{molhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:  

6.1. a p{ly{zat keretében csak a t{mogat{si szerződés megkötése ut{n felmerülő 

költségek sz{molhatók el; 

6.2. a p{ly{zati cél megvalósít{si időszak{n belül merülnek fel; 

6.3. a kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, 

jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgat{si hat{rozattal, stb.), 

sz{ml{val, bevall{ssal, egyéb hiteles sz{mviteli vagy egyéb belső bizonylattal 

igazolható; 

6.4. közvetlenül kapcsolódnak a t{mogatott p{ly{zati célhoz, nélkülözhetetlenek 

annak elindít{s{hoz és/vagy végrehajt{s{hoz és a p{ly{zat elfogadott 

költségvetésében, illetve annak hat{lyos módosít{s{ban figyelembe vételre 

kerültek; 

6.5. a költségsz{mít{s alapj{ul szolg{ló egység{rak nem haladj{k meg a szok{sos 

piaci {rat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített {rat) és a p{ly{zat 

költségvetésének megfelelően részletezettek és ily módon ellenőrizhetők;  

6.6. a költségek csak olyan mértékben sz{molhatók el, amilyen mértékben a 

t{mogatott p{ly{zathoz kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célj{t 

szolg{lj{k; 

6.7. az egyes költségek elsz{mol{sa alkalm{val nem valósulhat meg kettős 

finanszíroz{s; 

6.8. amennyiben a Kedvezményezett ÁFA levon{si jogosults{ggal rendelkezik, akkor 

a t{mogat{s alapja a projekt levonható ÁFA nélkül sz{mított összköltsége, azaz a 

projekt költségvetésében a Kedvezményezett {ltal – az {ltal{nos forgalmi adóról 

szóló 1992. évi LXXIV. törvényben (tov{bbiakban: ÁFA tv.) foglaltak alapj{n - 

levonható ÁFA az elsz{molható költségek között nem szerepeltethető; 

6.9. saj{t teljesítésben végzett fejlesztést a közbeszerzési értékhat{r alatt, és a szok{sos 

piaci {rat meg nem haladó mértékben lehet elsz{molni akkor, ha a saj{t teljesítés 

keretében végzett tevékenység szerepel a Kedvezményezett tevékenységi 

körében, illetve rendelkezik megfelelő önköltség-sz{mít{si szab{lyzattal; 

6.10. a t{mogatott p{ly{zat megvalósít{sa sor{n a szerződéses partnereket – a 

közbeszerzési értékhat{rok figyelembevételével – a vonatkozó közbeszerzési 

szab{lyok betart{s{val kell kiv{lasztani; 

6.11. közbeszerzési értékhat{r alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény 

hat{lya al{ nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén a besz{llító 

kiv{laszt{s{hoz az egyenlő versenyfeltételek és piaci {r al{t{maszt{s{ra, 

amennyiben a beszerzés értéke - az egybesz{mít{s elvének betart{s{val – 

meghaladja az 500.000 forintot legal{bb h{rom aj{nlatot kell bekérni, melyek 
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tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egym{ssal. A 3 beérkezett 

aj{nlatot és az ezek alapj{n megkötött szerződést a p{ly{zat pénzügyi 

elsz{mol{sakor be kell nyújtani.  

 

7. A t{mogatható költségek az al{bbi célokra fordíthatók  

7.1. h{lózati tan{csadók, menedzsment díja; 

7.2. IT rendszer kialakít{s{nak költségei; 

7.3. a h{lózati irod{k folyamatos működésének biztosít{s{val kapcsolatosan 

felmerülő dologi költségek, így irodai felszerelések, telefon, Internet díja, 

közüzemi kiad{sok, napi működtetéssel összefüggő egyéb kiad{sok (nem 

sz{molható el irodabérleti díj, tekintettel arra, hogy az NFH m{r működő megyei 

tan{csadó irod{iban az elhelyezkedés bérleti díj mentesen biztosít{sra kerül); 

7.4. szakképzésen, tov{bbképzésen való részvétel költségei (a projekt elsz{molható 

összköltségének max. 5%-{ig); 

7.5. menedzsment egyéb költségei (a projekt elsz{molható összköltségének max. 5 %-

{ig);  

7.6. t{jékoztat{s és nyilv{noss{g költségei (a projekt elsz{molható összköltségének 

max. 5 %-{ig). 

 

8. A szükséges önerő mértéke  

A projekthez önerő biztosít{sa nem szükséges.  

 

9. A finanszíroz{s módja 

A Felügyelet {ltal nyújtott t{mogat{s részletekben kerül kifizetésre a t{mogat{si 

szerződésben meghat{rozottak szerint. 

 

10. A p{ly{zat elbír{l{s{nak szempontrendszere 

Szakmai értékelés szempontjai 

- a p{ly{zat és a p{ly{zati-kiír{si célok összhangja;  

- a p{ly{zat részletes kidolgozotts{ga és illeszkedése a p{ly{zati felhív{sban 

meghat{rozott célkitűzésekhez;  

- a p{ly{zatban a v{rható eredmények/hat{sok ismertetése, a p{ly{zat eredményeinek 

fenntarthatós{ga. 

 

A p{ly{zat pénzügyi megvalósíthatós{ga és fenntarthatós{ga  

- a p{ly{zat elsz{molható költségének mértéke megalapozott és re{lis;  

- a p{ly{zat költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megold{sokat;  

- a p{ly{zat költsége ar{nyban {ll a v{rt eredménnyel; 

- a p{ly{zat költségvetése részletesen kidolgozott, {raj{nlattal al{t{masztott;  

- a p{ly{zó gazdas{gi helyzetének, pénzügyi feltételeinek megfelelősége.  

 

Megvalósít{ssal kapcsolatos elv{r{soknak való megfelelés 



 8 

- a h{lózat működése megkezdésének időpontja (a t{mogat{si szerződés megkötésétől 

sz{mított napok sz{ma); 

- a h{lózat minél szélesebb orsz{gos lefedettsége; 

- a p{ly{zó elektronikus ügyintézés elterjedését segítő módszert alkalmaz; 

- a p{ly{zónak van m{r gyakorlata ügyfélkapcsolati rendszerek kialakít{s{ban, 

t{jékoztat{si h{lózat működtetésében; 

- a p{ly{zónak olyan munkat{rsai, tan{csadói vannak, akik a pénzügyi 

fogyasztóvédelemben szakmai tekintélyt, elismerést vívtak ki eddigi tevékenységükkel 

- a p{ly{zat fiatal diplom{sok és megv{ltozott munkaképességűek elhelyezkedését 

elősegíti.  

 

11. A p{ly{zat benyújt{s{nak hat{rideje, helye, elbír{l{sa, egyéb feltételek 

A p{ly{zat beérkezésének hat{rideje 2011. janu{r 21.  

Cím: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. vagy  

H-1534 Budapest PKKB Pf: 777  

A lez{rt borítékon fel kell tüntetni „Civil fogyasztóvédelmi h{lózat működtetésének t{mogat{sa” 

p{ly{zat. 

A nyertes p{ly{zó kihirdetésére legkésőbb febru{r 15-én kerül sor. 

A p{ly{zatban a Felügyelet egy nyertest hirdet. 

A p{ly{zatot magyar nyelven, 1 eredeti és h{rom m{solati péld{nyban, postai úton vagy 

személyesen a Felügyelet postai érkeztető irod{j{hoz kell benyújtani úgy, hogy az a fenti 

hat{ridőre és címre megérkezzen. 

Formailag nem megfelelő vagy késve beadott p{ly{zatok érdemi elbír{l{s nélkül a p{ly{zati 

elj{r{sból kiz{r{sra kerülnek. 

 

12. P{ly{zathoz beadandó dokument{ció 

- a p{ly{zó szervezet bemutat{sa tevékenységének, teljes tagi nyilv{ntart{s{nak és 

vezetőinek bemutat{s{val; 

- érvényes alapító okirat, 30 napn{l nem régebbi bírós{gi (cég)kivonat, al{ír{si 

címpéld{ny; 

- a p{ly{zat részletes tartalmi leír{sa, amely egy minimum 5 maximum 20 oldalas 

koncepció az al{bbiakról 

o  a h{lózat működési folyamatai időrendi bont{sban,  

o a h{lózat működtetésének módszere, 

o a részletes pénzügyi tervezet, amely hitelt érdemlően az előírt bont{snak 

megfelelően megjelöli az igényelt t{mogat{s mértékét és azt, hogy a 

p{ly{zatban elnyert összegeket a p{ly{zó pontosan mire kív{nja fordítani, 

- a h{lózati koordin{tor önéletrajza, erkölcsi bizonyítv{nya és referencialevél 

tevékenységének eddigi szakmai megfelelőségéről; 

- a p{ly{zó nyilatkozata arra, hogy a h{lózati koordin{tor tevékenységét a p{ly{zó 

felhatalmaz{sa alapj{n, teljes felelősségi körrel végzi; 

- a p{ly{zat teljesítésébe bevonni kív{nt legal{bb 8 fő szakember önéletrajza; 

- a p{ly{zati kapcsolattartó neve, címe, elérhetősége; 

- nyilatkozat ÁFA visszaigénylésről; 

- nyilatkozat arról, hogy p{ly{zónak nincs adó-, v{m-, TB-tartoz{sa, illetve nem {ll 

felsz{mol{s vagy csődelj{r{s alatt; 
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- összeférhetetlenségi nyilatkozat; 

- nyilatkozat a közpénzekből nyújtott t{mogat{sok {tl{thatós{g{ról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fenn{ll{s{ról vagy 

hi{ny{ról; 

- közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott t{mogat{sok {tl{thatós{g{ról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről – (érintettség fenn{ll{sa 

esetén). 

 

13. P{ly{zat érvényességének feltételei  

- minden p{ly{zó csak egy p{ly{zatot nyújthat be;  

- az előírt teljes p{ly{zati dokument{ciót egyszerre kell benyújtani. 

 

14. Kiz{ró okok, azaz nem nyújtható t{mogat{s azon p{ly{zó részére  

14.1. aki vagy amely csőd-, felsz{mol{si elj{r{s vagy végelsz{mol{s alatt {ll;  

14.2. aki vagy amely a t{mogat{s ir{nti p{ly{zat benyújt{s{t megelőző h{rom napt{ri 

éven belül az {llamh{ztart{s alrendszereiből juttatott valamely t{mogat{ssal 

összefüggésben a t{mogat{si szerződésben v{llalt kötelezettséget nem, vagy csak 

részben teljesítette;  

14.3. akinek vagy amelynek lej{rt esedékességből, 60 napot meghaladó adó- vagy adók 

módj{ra behajtható köztartoz{sa van, kivéve, ha az adóhatós{g sz{m{ra fizetési 

halaszt{st vagy részletfizetést engedélyezett;  

14.4. akit vagy amelyet a t{mogat{s ir{nti p{ly{zat benyújt{s{t megelőző két napt{ri 

éven belül {llamigazgat{si szerv hat{rozat{val vagy annak bírós{gi 

felülvizsg{lata esetén a bírós{g munkav{llalók bejelentés nélküli vagy 

munkav{llal{si engedély nélküli foglalkoztat{sa miatt jogerősen bírs{g 

megfizetésére kötelezett;  

14.5. aki vagy amely a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség 

elmulaszt{sa mellett a j{rulékfizetési kötelezettségét is elmulasztotta; 

14.6. akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a p{ly{zat szakmai, 

pénzügyi tartalm{t érdemben befoly{soló valótlan, hamis adatot szolg{ltatott a 

p{ly{zat benyújt{sakor, vagy ezt követően a p{ly{zat elbír{l{sa sor{n b{rmikor;  

14.7. aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lez{rt év mindegyikében a 

rendelkezésre {lló, jóv{hagyott éves besz{moló, vagy az adóbevall{s alapj{n 

veszteségesen gazd{lkodott (teh{t lehetőség van p{ly{zni abban az esetben is, ha 

a p{ly{zó csup{n az előző pénzügyileg lez{rt kettő év egyikében gazd{lkodott 

nyereségesen);  

14.8. amely alapítv{ny vagy közalapítv{ny szervezeti form{ban működik.  

 

15. A p{ly{zatban nem elsz{molható költségek  

15.1. tartalékok; 

15.2. adóss{gok; 

15.3. fizetett kamatok;  
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15.4. kétes követelések; 

15.5. {rfolyamveszteségek;  

15.6. lízingdíjak;  

15.7. luxuskiad{sok;  

15.8. ingatlan bérleti díj; 

15.9. ingatlan, gépj{rmű beszerzése;  

15.10. épület felújít{s, {talakít{s, javít{sok bekerülési költségei;  

15.11. a kötbér, a bírs{gok és perköltség;  

15.12. kamattartoz{s kiegyenlítése;  

15.13. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;  

15.14. pénzügyi tranzakciók díjai;  

15.15. deviza/valuta {tv{lt{si jutalék veszteség;  

15.16. jutalékok és osztalék, profit kifizetés;  

15.17. visszaigényelhető adók. 

 

16. A p{ly{zattal kapcsolatos tov{bbi inform{ciók 

16.1   A Felügyelet fenntartja mag{nak a jogot, hogy a benyújtott p{ly{zatokat elutasítsa, 

illetve, hogy a p{ly{zati dokument{cióban rögzítettek pontosít{sa érdekében a 

p{ly{zóval t{rgyal{st folytasson. 

16.2 A Felügyelet tov{bb{ fenntartja mag{nak a jogot, hogy jelen p{ly{zati felhív{st 

b{rmikor, indokol{s nélkül egyoldalúan módosítsa, vagy visszavonja, illetve 

jog{ban {ll úgy dönteni, hogy az elj{r{s eredményeképpen egyik p{ly{zóval sem 

köt szerződést. A p{ly{zók a p{ly{zat benyújt{s{val az előzőeket tudom{sul 

veszik, tov{bb{ azt is, hogy a p{ly{zatuk benyújt{s{val kapcsolatban a 

Felügyelettől semmilyen megtérítést vagy k{rigényt nem érvényesíthetnek.  

16.3 A p{ly{zat lebonyolít{s{val kapcsolatos tov{bbi inform{ciók a palyazat@pszaf.hu 

e-mail címen kérhetők. 

 

A p{ly{zat tov{bbi részletes feltételeit a P{ly{zati útmutató tartalmazza, amelynek {tvétele a 

p{ly{zat érvényességének feltétele. A P{ly{zati útmutató a 11. pontban megadott címen, 

2010. december 22-től vehető {t. 


