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Nemzetiségi Pályázati Kiírások - 2019 

 

Tájékoztató nap 
 

 

 

Budapest, 2018. november 20. 
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Nemzetiségi pályázatok 
Pályázati statisztika 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pályázati év 
Támogatott pályázatok 

száma (minden 
nemzetiség, db) 

Keretösszeg 
(minden 

nemzetiség, Ft) 

2013 863 235 000 000 

2014 934 266 100 000 

2015 1252 320 000 000 

2016 1699 945 000 000 

2017 2112  1 075 000 000 

2018 2365 1 415 000 000 

2019 ---  1 985 000 000 
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Nemzetiségi pályázatok 
Pályázati statisztika 

 

 
Pályázati év 

Támogatott 
pályázatok 
száma (db) 

12 nemzetiség 
(roma nélkül, 

db) 

Támogatott roma 
pályázatok (db) 

2015 1252 883 369 

2016 1699 1208 491 

2017 2112  1442  670 

2018 2365 1490 875 
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Általános tudnivalók 

 Pályázat csak az EPER rendszerben nyújtható be 

 A pályázathoz postai úton nem kell dokumentumot 
benyújtani (kivétel: regisztrációs nyilatkozat, ha kell) 

 Pályázati díj: továbbra is 3000 Ft (roma nemzetiség – 
EMET,  12 nemzetiség – BGA Zrt.) 

 Csak a véglegesített pályázat tekinthető benyújtottnak 

 A benyújtási (EPER-ben történő véglegesítés) határidő: 
2018. november 26. 23:59 
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Általános tudnivalók 

A támogatás igénybevétele utólagos 

elszámolás melletti, támogatási előleg 

formájában történik.  

Támogatás intenzitása 100%. 

A pályázat benyújtásához saját forrás nem 

szükséges. 

A támogatási összeg az igényeltnél alacsonyabb 

összegben is megállapítható. 
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Újdonságok 

 Külön pályázati kiírások a roma nemzetiség pályázataira 
(benyújtásnál fokozottan figyelni!) 

 NEMZ-CISZ-19 kategóriában tárgyi eszközök és immateriális 
javak elszámolhatók (összeghatárhoz kötött) 

 2017. január 1-től változott az elszámláshoz benyújtandó 
bizonylatok meghatározásának módja (Ávr. 100. § (3)) 

 Az EPER automatikus üzenetet küld a beszámoló 
véglegesítésekor 

 Számlaösszesítő adattartalma bővült (Ávr. 93. § (3)) 

 Rögzített projektidőszakok 
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Újdonságok 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (www.bgazrt.hu 
honlapról letölthető) 

 Kötelező mellékletként az EPER-ben feltöltendő (a pályázati 
felületen és nem a dokumentum beküldőben!) 

 A feltöltése nélkül a pályázat nem nyújtható be 
 A kitöltés előfeltétele az Adatvédelmi Tájékoztató 

megismerése 
 Mindkét dokumentum elérhetőségére hivatkozás található 

az EPER pályázati adatlapján és az útmutatóban 
 Csak teljes körűen kitöltött, aláírt, pdf formátumban 

feltöltött nyilatkozat fogadható el 
 A hibás nyilatkozat pótolható 
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EPER - regisztráció 

 Belépés jelenleg: https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 A regisztrációhoz egy működő elektronikus levélcímre (e-mail 

címre) van szükség 
 A regisztráció (Általános, Alapadatok, Működési hatókör, 

Címadatok, Telephely, Banki adatok, Információs adatok és 
Nyilatkozatok fülek –  bal oldali menüsor) 

 Regisztráció nyomógomb (üzenet a hiányzó adatokról vagy 
aktivációs e-mail) 

 72 órán belül a regisztrációs emailre kell kattintani, egyébként a 
bevitt adatok törlődnek 

 72 órán belül ugyanazzal az adószámmal nem lehet újra 
regisztrálni  

 Az eddigi regisztrációk érvényben vannak 
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Pályázati kategóriák 

 Nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési 
támogatása (NEMZ-CISZ-19) 

 
 Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi támogatása 

(NEMZ-KUL-19)  
 
 Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, 

művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 
2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-19)  

 
 Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével 

megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2019. évi 
költségvetési támogatására (NEMZ-PED-19) 
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NEMZ-CISZ-19 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 
2016.12.31-e előtt nyilvántartásba vett civil szervezetek 

(alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint 
konkrétan megjelölt, a kiírás körébe tartozó 
nemzetiséghez kapcsolódó tevékenység szükséges) 

 
Támogatható tevékenységek 

 A pályázó civil szervezet működése és létesítő 
okiratában meghatározott közcélú tevékenysége 

 
Megvalósítási időszak: 2019. január 1 – 2019. december 31. 
Elnyerhető támogatás: 300.000 – 5.000.000 Ft 
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NEMZ-KUL-19 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 
 

 nemzetiségi önkormányzat 
 alapító okiratban rögzített nemzetiségi feladatot ellátó 

költségvetési szerv 
 civil szervezet (alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél 

szerint konkrétan megjelölt, a kiírás körébe tartozó 
nemzetiséghez kapcsolódó tevékenység szükséges) 

 nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági 
társaság 

 egyházak és belső egyház jogi személyek (KSH 55). 
 
Megvalósítási időszak: 2019. január 1 – 2019. december 31. 
Elnyerhető támogatás: 200.000 – 1.200.000 Ft 
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NEMZ-KUL-19 

Támogatható tevékenységek 
 tudományos konferenciák, kutatói programok 
 nyomdakész alkotások kiadása, publikálása 
 anyanyelven íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók 

beszerzése 
 múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak 

kiállítási anyagának archiválása 
 nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának 

létrehozása, működtetése 
 kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, 

programok 
 anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység 
 nemzetiségi kutatási programok és a kutatási eredmények publikálása 
A pontos részleteket a pályázati kiírás tartalmazza. 
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NEMZ-TAB-19 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 

 nemzetiségi köznevelési intézmény (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű) 
 nemzetiségi önkormányzat 
 az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális 

intézmények 
 a 2016. december 31-ig nyilvántartásba vett civil szervezet 

(alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt, a 
kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó tevékenység szükséges) 

 
Támogatható tevékenységek 

  nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítása (minimum 5 egymást követő 
nap, minimum 15 fő tanuló) 

 
Megvalósítási időszak: 2019. május 1 – 2019. november 15.  
Elnyerhető támogatás: 300.000 – 2.500.000 Ft 
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NEMZ-PED-19 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 
 országos nemzetiségi önkormányzatok (közvetlen megállapodás alapján, 

anyaországban/nyelvnemzeti területen) 
 anyaországi/nyelvnemzeti felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 

legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti 
tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára 
szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi/nyelvnemzeti hospitációt biztosító 
nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó 
felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok; 

 Országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított pedagógiai szakmai 
szolgáltatók. 

 
Támogatható tevékenységek 

 az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló anyanyelvi 
nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 
 

Megvalósítási időszak: 2019. január 1 – 2019. december 31. 
Elnyerhető támogatás: 300.000 – 4.000.000 Ft 
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El nem számolható kiadások 

 párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák nevesített céljának 
megvalósítási költsége; 

 munkabér és a munkabér járulékai, valamint ösztöndíj (kivétel: CISZ, PED); 
 természetbeni juttatások járulékai (kivétel: CISZ); 
 szeszesital, dohányáru;  
 az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi 

kamatok;  
 beruházás, tárgyi eszköz beszerzés, építés felújítási költségek (CISZ-ben lehet tárgyi 

eszköz); 
 közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások (kivétel: CISZ); 
 a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége); 
 pályázati díj (kivétel: CISZ);  
 hiteltörlesztés és hitel kamat; 
 számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (pl.: könyvelési 

díj, bankköltség) – kivétel: CISZ; 
 munkába járás költségtérítése (kivétel: CISZ); 
 a költségvetésben nem tervezett kiadások. 
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Befogadási ellenőrzés 

A kezelő szerv megvizsgálja, hogy: 
 
 a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül 

került-e benyújtásra;  
 az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja-e 

meg a maximálisan igényelhető mértéket;  
 a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges 

támogatást igénylői körbe tartozik-e. (Az Alapkezelő ezt a 
kritériumot a pályázati kiírás alapján kért, a pályázat 
véglegesítéséig benyújtott dokumentumok, valamint a 
kiírásban megadott esetekben az adószám alapján 
ellenőrzi. (Ávr. 70. § (2) 
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Befogadási ellenőrzés 

Az EPER „Kötelező mellékletek” felületén nyilatkozni kell 
arról, hogy a dokumentumok a pályázat benyújtási határidejét 
megelőző 3 évben már benyújtásra kerültek-e, és azokban 
történt-e változás (EPER – dokumentum beküldő). 

 IGEN nyilatkozat (benyújtásra került, nincs változás) – az 
Alapkezelő a bírálatnál figyelembe veszi 

 NEM nyilatkozat (nem került benyújtásra vagy változás van 
benne) – az Alapkezelő nem veszi figyelembe, tehát újra be 
kell nyújtani 

Kizárólag a kötelezően benyújtandó dokumentumokra 
vonatkozik! 
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Befogadási ellenőrzés 

Benyújtandó dokumentumok köre 

 

 
Benyújtásra jogosult szervezet Létesítő okirat 

Jogi helyzetet igazoló 
dokumentum 

Civil szervezet KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ 

Nemzetiségi önkormányzat NEM KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ 

Minden további, MÁK 
nyilvántartásban szereplő 

szervezet 
KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ 

Állami fenntartású oktatási 
intézmény 

KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ 

Egyéb KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ 
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Befogadási ellenőrzés 

 Az Alapkezelő a pályázat befogadásáról vagy érdemi bírálat 
nélküli elutasításáról a pályázat benyújtását követő 7. napig 
értesíti a pályázót 

 Hiánypótlásra nincs lehetőség (Ávr. 70. § (3)) 

 A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat érvényességét 

 Kifogás benyújtására a pályázati kiírásban részletezettek 
szerint lehetőség van 
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Érvényességi (formai) ellenőrzés 

A befogadott pályázat érvényes, ha az alábbi feltételek 

mindegyikének együttesen megfelel: 

 tartalma a pályázati kiírásnak megfelel; 

 a pályázó szervezet érvényes regisztrációval rendelkezik; 

 valamennyi melléklet csatolásra került és megfelelő (oldalhű 

digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható); 

 a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között 

nincs ellentmondás; 

 a pályázati díj összege a pályázat véglegesítéséig befizetésre 

került a megadott számlára, közleményrovatban egyértelműen 

feltüntetve a kért azonosítókat (adószám, felhívás kódja). 
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Érvényességi (formai) ellenőrzés 

A következő esetekben hiánypótlásra nem kerülhet sor, a 
pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen: 
 teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében; 
 a pályázati díj a pályázat véglegesítéséig nem került 

megfizetésre; 
 a kiírás 1. pontjában rögzített céltól eltérő pályázati cél 

esetében, valamint amennyiben a pályázatban megadott 
tevékenység a kiírás 6. pontja alapján nem támogatható; 

 a pályázat olyan tevékenység megvalósítására került 
benyújtásra, amely párhuzamosan meghirdetett 
nemzetiségi pályázati kiírás keretében támogatható lett 
volna. 
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Érvényességi (formai) ellenőrzés 

Hibásan benyújtott pályázat esetén: 

 Kizárólag befogadott pályázatok esetében lehetséges a 

hiánypótlás 

 Egyszeri hiánypótlásra van lehetőség 

 Hiánypótlási felszólítás kizárólag EPER üzenetben 

 7 napos határidő, ezt követően a rendszer lezár 

 Amennyiben a hiányosság pótlása a pályázó hibájából nem 

történik meg, a pályázat érvénytelen 

 Kifogás benyújtására a pályázati kiírásban részletezettek 

szerint lehetőség van 
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EPER – módosítási kérelem 

 Beadott pályázatok menüpontot kell választani 
 A pályázatot ki kell jelölni 
 Módosítási kérelem gomb – amennyiben a pályázatnak nem volt 

korábban módosítási kérelme, akkor „Nincsenek listázandó 
adatok” felület jelenik meg – nem hiba! 

 Új nyomógomb – megnyílik a pályázati adatlap legutolsó 
véglegesített változata, a módosítani kívánt adatok egyszerűen 
átírandók 

A módosítási kérelem, bármikor, bármilyen állapotban menthető, 
véglegesíteni viszont csak akkor lehetséges, ha előtte az 
[Ellenőrzés] funkciógomb segítségével a pályázó a rendszer által is 
leellenőrizteti a kívánt módosítást. Az ellenőrzés hibátlan lefutása 
esetén véglegesíthető a kérelem a [Véglegesítés] gomb 
segítségével. 
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EPER – módosítási kérelem 
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EPER – módosítási kérelem 

A benyújtás időpontja szerint lehet: 
 Szerződéskötés / támogatói okirat kibocsátás előtti 
 Szerződéskötés / támogatói okirat kibocsátás utáni 
 
Az elbírálás státusza szerint lehet: 
 Elfogadott 
 Részben elfogadott 
 Elutasított 
Az EPER rendszer a pályázati adatlap minden, a kezelő által a 
bírálat során jóváhagyott adatát automatikusan módosítja. A 
kezelő a kérelem bírálatáról üzenetet küld a pályázónak. A 
projektet a legutolsó, EPER rendszerben jóváhagyott 
módosítás szerint kell megvalósítani. 
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EPER – módosítási kérelem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Megtekint gombbal megnézhető a módosítási kérelem, 
valamint az Elbírálás megtekintése gombbal a bírálat is 
megtekinthető. 
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Támogatói okirat kibocsátás 

Benyújtandó dokumentumok 

 A szervezet hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási 
kartonja másolatának a számlavezető hitelintézmény 
pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya 

 A Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó 
felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához. 

 Az igényeltnél alacsonyabb összegben megállapított támogatás 
esetén: EPER-ben módosítási kérelem (legalább a költségvetés 
tekintetében) 

 Jogszabályi előírás esetén: hatósági engedély hitelesített 
másolata 
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Támogatói okirat kibocsátás 

 Hiányosan benyújtott dokumentumok esetén egy 
alkalommal felszólítás (EPER-ben, 8 napos határidő) 

 Hiánytalanul kiállított dokumentumok esetén: támogatói 
okirat kiadása 

 A támogatói okiratot szkennelt formában megküldjük az 
EPER-ben 

 A támogatói okiratot tartalmazó üzenetet szükséges az 
EPER-ben megnyitni 

 Támogatás folyósítása: közlést követő 30 napon belül 
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Szakmai beszámoló 

Kötelező elemek általánosságban (EPER) 

 Szöveges beszámoló 

 Eltérések indoklása 

 Csatolandó mellékletek (fényképek, egyéb a megvalósítást 
igazoló dokumentumok) 

 Nyilvánosság igazolása 

 Kategóriánkénti speciális dokumentumok (például: TAB – 
tanulók jogviszony igazolása) 

Minden egyéb: lásd Útmutató 
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Pénzügyi beszámoló 

Kötelező elemek általánosságban 

 Számlaösszesítő (a beszámoló véglegesítését követően, 
hivatalos képviselő) 

 EPER rendszer által kijelölt bizonylatok és a kapcsolódó 
kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolata 
(hivatalos képviselő) 

 Szerződések vagy elküldött és visszaigazolt megrendelés 
hitelesített másolata (a benyújtandó bizonylatokhoz 
kötődően). 

Minden egyéb: lásd Útmutató 
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Pénzügyi beszámoló 

 Önerő nem kötelező, ezért elszámolni sem kell vele 

 A fősorok (például: „A” Dologi kiadások „B” Bérköltségek 
és személyi jellegű egyéb kifizetések) között maximum 10% 
eltérés megengedett 

 Külföldi számlák elszámolása egységesen az MNB hivatalos 
árfolyamán történhet (Ávr. 93. § (4)) 

 Hiánypótlási lehetőség két alkalommal (15 és 8 napos 
határidő) – A be nem nyújtott beszámoló miatti felszólítás 
hiánypótlásnak számít 
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Szakmai beszámoló általános hibái 

 A pályázat szó szerinti vagy múlt időben történő 

megismétlése 

 Szűkszavú, általános, nem a programhoz kapcsolódik 

 A fényképek a programot nem átfogóan mutatják be 

 Nyilvánosság igazolása nem megfelelő, elmarad (5%) 

 Kiadvány beküldése elmarad 

 Pályázattól való eltérés nem kerül indoklásra 

 A kiadvány nem anyanyelvi vagy kétnyelvű (50%) 
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Pénzügyi beszámoló általános hibái 

Záradékolás 

Hitelesítés 

Szerződés szükséges: 100.000 Ft felett, személyi jellegű 

kifizetéshez, bérleti díjhoz 

Teljesítési időpont nem köthető a programhoz 

Előlegről kiállított számla – végszámla, végszámlán nincs 

hivatkozás az előlegre 

Hivatalos képviselő vagy általa képviselt más szervezet (20%) 
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Pénzügyi beszámoló általános hibái 

Költségvetésben nem tervezett kiadások 

Kiadási pénztárbizonylat hiányosan kitöltött 

Bérjellegű kifizetésnél adók és járulékok igazolása 

Számla a képviselő nevére és címére szól 

100.000 Ft felett szerződés helyett a megrendelő és 

annak hivatalos visszaigazolása együtt érvényes 

Minta számlaösszesítő 
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Elérhetőségek 

Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások 
Igazgatósága 

Nemzetiségi támogatások osztálya 

1253 Budapest, Pf. 52 

 

Ügyfélszolgálati elérhetőség: 

 

Telefon: 06-1/795-5400 

E-mail: nemzetiseg@bgazrt.hu 
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Köszönöm a figyelmet! 


