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ELSŐ RÉSZ: BEVEZETÉS 

 

1. A Hungary Helps Program célja, eszközei 

 

A Hungary Helps Program Magyarország nemzetközi humanitárius programja. A magyar 

kormány 2017-ben azzal a céllal indította el a segítő Magyarország programját, hogy 

hatékony támogatást tudjon nyújtani a válságövezetekben és az ember által okozott, vagy 

természeti katasztrófahelyzetekben. 

 

A Hungary Helps Program alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol baj van, nem a 

bajbajutottakat útbaindítani. Ezen alapelv mentén nemcsak a válságövezetekben 

tapasztalható humanitárius katasztrófahelyzeteket lehet enyhíteni, hanem a migráció 

kiváltó okai is megszüntethetők a válságövezetekben. 

 

A Program célja, hogy a Hungary Helps Ügynökségen keresztül a szükséget szenvedő, 

üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő embereket és 

közösségeket megsegítse, a helyben maradásukat, a szabad vallásgyakorlás védelmét 

előmozdító projekteket támogassa, különös tekintettel az üldözött keresztény és más 

vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzésére, helyben 

maradására, illetve az ezen célokat szolgáló adományok nyújtása humanitárius 

segítségnyújtás keretében. 

 

Céljának elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket támogatja:  

a) orvosi ellátás és az orvosi ellátással összefüggő tárgyi eszközök beszerzése és 

eljuttatása, a fegyveres konfliktusokban, természeti katasztrófákban megsemmisült 

épületek, infrastruktúra újjáépítése, 

b) önkéntes, karitatív, adománygyűjtő és más társadalmi programok, nemzetközi 

konferenciák és rendezvények megszervezése, koordinálása és lebonyolítása, 

c) a szabad vallásgyakorlás előmozdítása, az üldözött keresztény és más vallási 

kisebbségek értékmegőrzése, valamint 

d) tárgyi adományok eljuttatása. 

 

A Program Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységében történő 

részvétele keretében támogatást nyújt 

a) oktatási, nevelési intézmények működtetésében és építésében, 

b) a helyben történő munkahelyteremtést célzó képzések, valamint ösztöndíjprogramok 

létrehozásában, lebonyolításában. 
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A Programból különösen a következő célokra nyújtható támogatás, illetve ajánlható fel 

adomány: 

a) válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, 

templomok, lakóházak újjáépítésére és üzemeltetésére, 

b) krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére, 

c) orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, 

valamint gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok 

részére történő pszichológiai kezelések nyújtására, 

d) az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére, 

e) nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-

támogatás biztosítására, 

f) tárgyi eszközök beszerzése céljából, amelyek a krízishelyzet elhárításával, 

következményeinek enyhítésével összefüggésben felhasználhatók. 

 

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. közhasznú jogállású, 100%-os állami 

tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság, amely közfeladatként látja el a Program 

keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok tekintetében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti kezelő 

szervi feladatokat. 

 

2. Az utasítás hatálya 

 

A jelen utasítás hatálya a Program Management Igazgatóság munkavállalóira, a II. 

rész tekintetében a Vezérigazgatói Titkárság és a Gazdasági és Szolgáltatási 

Igazgatóság, a III. rész tekintetében a Gazdasági és Szolgáltatási Igazgatóság 

munkavállalóira terjed ki. 

 

3. A támogatáskezelésre vonatkozó jogszabályok, fogalmak és rövidítések 

 

1. a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény (a továbbiakban: HHP Tv.) 

2.   a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény (a továbbiakban: NEFE Tv.) 

3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

5. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: 

Civil Tv.) 
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6. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos Tv.) 

7. az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 

8. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

9. a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 

10. Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 

11. GF/JSZF/459/5/2019 Kezelőszervi Megállapodás (a továbbiakban: Kezelőszervi 

Megállapodás) 

12. Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) 

13. Hungary Helps Program (a továbbiakban: Program) 

14. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 

Megvalósításáért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: ÜKHUÁT) 

15. Koordinációs és Döntés-előkészítő Főosztály (a továbbiakban: DEKOF) 

16. Stratégai Elemző és Külkapcsolati Főosztály (a továbbiakban: STRATEK) 

17. Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Ügynökség) 

18. Vezérigazgatói Titkárság (a továbbiakban: VIG Titkárság) 

19. Gazdasági és Szolgáltatási Igazgatóság (a továbbiakban: GSZI) 

20. Program Management Igazgatóság (a továbbiakban: PMI) 

21. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 

Megvalósításáért Felelős Államtitkár (a továbbiakban: Államtitkár) 

22. Miniszterelnökséget vezető Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) 

23. Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt Vezérigazgató (a továbbiakban: 

Vezérigazgató) 

24. Gazdasági és Szolgáltatási Igazgató (a továbbiakban: GSZI Igazgató) 

25. Program Management Igazgató (a továbbiakban: Igazgató) 

26. A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt adományozási és támogatáskezelési 

szabályzatáról szóló 15/2021 (X. 1.) számú VIG Utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 

27. Integrált Folyamat Menedzsment Rendszer (a továbbiakban: IFMR) 

 

Az utasítás pontból, alcímből, címből, fejezetből és részből áll. 

 

4. Értelmező rendelkezések 

 

Az Utasítás alkalmazásában: 

1. Adomány: a Kedvezményezett részére a Program céljának megfelelő tevékenysége 

támogatására, az államháztartás központi alrendszeréből, vagy egyéb forrásból 
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visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz 

(könyv szerinti értéke), térítés nélkül nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: 

juttatás) bekerülési értéke azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó 

nevére, tevékenységére történő utalás; 

2. Adományozás: olyan eljárás, amely kiterjed a Kedvezményezett, illetve az adomány 

céljának meghatározására, és az adomány kiutalásának megalapozására vonatkozó 

adatok beszerzésére, valamint az adományozó levél kiállítására és az adomány 

nyújtására;  

3. Adományozó: az Ügynökség, illetve magánadomány esetén az adományt nyújtó 

bármely személy vagy szervezet és a magánadomány Kedvezményezett részére 

nyújtójaként – közebjött adományozóként – az Ügynökség is; 

4. Adomány célja: az adománnyal megvalósítani kívánt projekt elnevezésének, 

helyszínének, leírásának, céljának és várható eredményének összessége; 

5. Adományozó levél: egyoldalú jognyilatkozat, amely rögzíti a Kedvezményezett 

személyét, az adomány célját és tárgyát, valamint az adomány kiutalásához fűzött 

feltételeket. Az Adományozó levélben az Ügynökség kötelezettséget vállal az adomány 

Kedvezményezett részére történő kiutalására. Az Adományozó levél az elfogadó 

nyilatkozattal lép hatályba; 

6. Aláírás-minta: teljes bizonyító erejű magánokirat-sablon, amely tartalmazza és az 

ellenkező bizonyításáig tanúsítja a Kedvezményezett (jogi személy) nevét, a képviselet 

(cégjegyzés) módját, a képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy nevét, címét és 

aláírás mintáját, feladatkörét, illetve a képviselet jogcímét. Az aláírás-mintát 

ellenjegyezheti ügyvédi tevékenységet végző természetes személy vagy egyházi vezető; 

amennyiben az aláírás-mintát regisztrációs számmal rendelkező ügyvédi tevékenységet 

gyakorló természetes személy ellenjegyzi és a honos joga szerint ez teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak számít, az ellenjegyzéshez nem szükséges tanú közbejötte, minden 

más esetben két tanú aláírása szükséges;  

7. Beszámoló: a projekt megvalósult mérföldköveit, vagy a projekt megavalósulását 

teljes részletességgel (akadályozó és támogató körülményekre, valamint a láthatóságra 

is kitérő) bemutató szakmai és gazdasági szempontú, audiovizuális elemeket is 

tartalmazó elemzés; amennyiben a beszámoló időközi állapotra vonatkozik, tartalmazza 

a megvalósításhoz szükséges további lépések bemutatását is; 

8. Döntési javaslat: a DEKOF vezérigazgatói döntést előkészítő eljárást megindító irata, 

amely tartalmazza a Kedvezményezett nevét, a juttatás célját, a juttatás összegét, - 

amennyiben van - a juttatás nyújtásáról rendelkező kormányhatározat számát, a 

kapcsolattartó adatait és a rendelkezésre álló háttéradatokat, illetve az Államtitkár 

javaslatát az juttatás nyújtására; 
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9.   Együttműködő partner: harmadik személy, szervezet, külképviselet, amely nem áll 

állandó és strukturált kapcsolatban az Ügynökséggel, de a projekt nyomon követés során 

a projekt megvalósításának helyszínén tud segítséget nyújtani;  

10. Elfogadó nyilatkozat: a Kedvezményezett írásba foglalt egyoldalú jognyilatkozata, 

amellyel elfogadja az adományozó levélben az adomány kiutalásához fűzött feltételeket, 

és meghatározza a projekt megvalósításának várható határidejét; 

11. Iratot lezáró aláírások: a döntési javaslatot és a támogatás módjának 

meghatározását ellenjegyző főosztályvezetői és államtitkári aláírások; 

12. Juttatás: ahol az Utasítás nem kifejezetten adományról vagy a támogatásról 

rendelkezik, ott a juttatást, mint összefoglaló kifejezést kell alkalmazni, a juttatás célja 

megegyezik az adomány vagy a támogatás céljával; 

13. Kedvezményezett: adományozás esetén az adományozott és az adomány tényleges 

felhasználója (az Adomány címzettje), támogatás esetén a támogatási szerződés 

támogatottja; 

14. Kérelmező szervezet: az adomány vagy a támogatás iránti projektjavaslat benyújtója, 

a Vezérigazgatói döntést követően a Kedvezményezett; 

15. Kiemelkedően nagy értékű projekt: az a projekt, amelynek a kérelem szerinti értéke 

a 100 000 000 forintot meghaladja; 

16. Kiemelt jelentőségű projekthelyszín: mindenkori természeti-, társadalmi katasztrófa- 

és válság helyszínek, amelyek támogatása első beavatkozás a krízishelyzet elhárítása, 

megszűntetése érdekében, vagy a támogatással érintett közösségek vonatkozásában 

alapvető feltételeket biztosít; 

17. Kiemelkedő társadalmi hatású projekt: amelynek megvalósítása a jelentős 

mértékben hozzájárul a helyben megmaradás ösztönzéséhez, értékmegőrzéséhez; 

megsemmisült értéket állít helyre, addig nem létező alapvető értéket, vagy olyan 

szolgáltatást teremt, amely a helyben lakók identitásérzését és emberi méltóságát erősíti, 

életét könnyebbé teszi, megélhetését biztosítja; 

18. Nyilatkozat: A Kedvezményezett nyilatkozata a szervezet átláthatóságáról, 

köztartozás mentességről; a nyilatkozat melléklete a Kedvezményezett bankszámla 

kivonata, aláírás mintája és a szervezet alapítását igazoló okirat másolata, amennyiben 

ez rendelkezésre áll; 

19. Projekt(javaslat): a Programban és a HHP Tv-ben meghatározott cél elérésére 

irányuló vagy annak megfeleltethető előre megtervezett (jól körülhatárolt, erőforrással 

tervezett) és a végrehajtásához támogatásra szoruló feladat, illetve feladatra irányuló 

javaslat; 

20. Projektmenedzser: a PMI támogatásokat kezelő projektmenedzsere; 

21. Rövid utas adategyeztetés: telefonos vagy elektronikus úton történő, de lehetőség 

szerint 1 napon belüli olyan adategyeztetés a Kedvezményezettel, amely közvetlenül és 
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kizárólag a tisztázandó kérdésre irányul, a telefonos adategyeztetésről emlékeztetőt kell 

készíteni és azt a Kedvezményezettnek is megküldeni; 

22. Szabályszerű iratátadás: A Hungary Helps Nonprofit Zrt. iratkezelési szabályzat 

kiadásáról szóló 23/2020 számú VIG utasítás 12. § és 19.§ szerinti iratkezelés; 

23. Támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből 

bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott juttatást; a támogatási cél 

megvalósulásának vizsgálhatósága és ellenőrizhetősége érdekében a Kedvezményezett 

beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogató felé, amelynek nem 

teljesülésekor a támogatási összeg – jogszabályban meghatározott feltételekkel, akár 

kamatfizetési kötelezettséggel – visszakövetelhető; 

24. Támogatás célja: a támogatással megvalósítani kívánt projekt elnevezésének, 

helyszínének, leírásának, céljának és várható eredményének összessége; 

25. Támogatási szerződés: olyan támogatási jogviszonyt létesítő okirat, amely alapján a 

támogatási jogviszonyban a támogató költségvetési támogatás nyújtására, a 

Kedvezményezett pedig a számára megállapított kötelezettség teljesítésére köteles; ahol 

az Utasítás nem kifejezetten a támogatási szerződést vagy támogatói okiratot vagy 

megállapodást határozza meg, ott a támogatási szerződést, mint összefoglaló kifejezést 

kell alkalmazni; 

26. Támogató: az Ügynökség, mint a támogatási szerződésben a költségvetési 

támogatást nyújtó szervezet, a támogatói jogok jogosultja; 

27. Támogató okirat: ahol az Utasítás nem kifejezetten az adományozó levelet vagy a 

támogatási szerződést határozza meg, ott a támogató okiratot, mint összefoglaló 

kifejezést kell alkalmazni; 

 

MÁSODIK RÉSZ: TÁMOGATÁSKEZELÉS 
 

I. JUTTATÁS NYÚJTÁSA ADOMÁNYOZÁS ÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

ÚTJÁN 

 

5. Vezérigazgatói döntést előkészítő eljárás 

 

 A vezérigazgatói döntést előkészítő eljárás az adományozást megelőző komplex 

folyamat, amelynek célja a támogatási döntési javaslat, projektterv, kérelmező 

szervezet adatai és minden a juttatás alapját képző és céljának sikerességét biztosító 

dokumentum formai és tartalmi kellékeinek ellenőrzése, továbbá ezek alapján a 

vezérigazgatói döntés előkészítése.  
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6. Döntési javaslat érkeztetése 

 

 A vezérigazgatói döntést előkészítő eljárás a döntési javaslat (iktatást követően: 

irat) érkeztetésével indul. A döntési javaslatot a VIG titkárság érkezteti, iktatja és az 

iratot a PMI részére ügyintézésre szabályszerűen átadja. Az átadott iratot az Igazgató 

az irat borítóján projektmenedzserre szignálja, és meghatározza az elintézés 

határidejét. 

 

7. Az irattal kapcsolatos ügyintézés 

 

 Az ügyintézés az irat és mellékletei alapján, a vezérigazgatói döntés 

meghozatalához szükséges tényállás tisztázása és a vezérigazgatói döntés 

előkészítése. 

 

8. Az irat formai és tartalmi vizsgálata 

 

 Az irat kellékei az irat azonosítására szolgáló adatok (iktatószám, pontos elnevezés, 

támogatás formájának meghatározása) és az iratot lezáró (véglegesítő) aláírások (a 

továbbiakban együtt: formai kellékek), illetve a tényállás, amely az irat alapjául 

szolgáló projektkérelem lényegét, illetve a HHP Tv.-nek való megfelelést tartalmazza, 

a kérelmező adatai, továbbá az ezeket alátámasztó mellékletek (a továbbiakban 

együtt: tartalmi kellékek). 

 

 Amennyiben a projektmenedzser megállapítja, hogy az irat a vezérigazgatói döntés 

meghozatalához szükséges valamennyi formai és tartalmi kellékekkel rendelkezik, 

előkészíti a vezérigazgatói döntést és beszerzi a kérelmezőtől a jogszabályban 

meghatározott és a vezérigazgatói döntés meghozatalához szükséges 

nyilatkozatokat.  

 

 Amennyiben a projektmenedzser megállapítja, hogy az irat formai kellékei 

hiányosak vagy hiányoznak, ha szükséges, megkeresi a DEKOF-ot a hiányok pótlása 

érdekében. A hiánypótlást követően előkészíti a vezérigazgatói döntést és beszerzi a 

kérelmezőtől a jogszabályban meghatározott és a vezérigazgatói döntés 

meghozatalához szükséges nyilatkozatokat.  

 

 Amennyiben a projektmenedzser megállapítja, hogy az irat tartalmi kellékei 

hiányosak vagy hiányoznak, 
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a) amennyiben szükséges, megkeresi a DEKOF-ot vagy a STRATEK-et, és ha ez 

nem vezet eredményre, 

b) felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel a hiányok pótlása érdekében. 

 

 A projektmenedzser a 7. a) pontban meghatározott esetben a hiánypótlást követően 

előkészíti a vezérigazgatói döntést és beszerzi kérelmezőtől a jogszabályban 

meghatározott és a vezérigazgatói döntés meghozatalához szükséges 

nyilatkozatokat. A 7. b) pontban meghatározott esetben a hiánypótlással egyidejűleg 

beszerzi a kérelmezőtől a jogszabályban meghatározott és a vezérigazgatói döntés 

meghozatalához szükséges nyilatkozatokat és előkészíti a vezérigazgatói döntést. 

 

 Amennyiben az irat 10. c-q) pontban foglaltakra tekintettel hiányos, a 

projektmenedzser - ha a hiányt saját hatáskörben pótolni tudja - az Igazgató 

jóváhagyását követően a hiánypótlást az 7. a) pontjában foglaltak mellőzésével is 

elvégezheti.  

 

 Az irat tartalmi kellékei különösen azok az adatok, amelyek alapján 

megállapítható 

a) támogatási projekt neve, 

b) kérelmező pontos megnevezése, székhelye, képviseletre jogosult megnevezése, 

c) kérelmező profilja, 

d) projekt helyszíne, 

e) a juttatás alapját képező jogforrás vagy döntés, illetve a jogszabálynak való 

megfelelőségre (különös tekintettel a HHP Tv. 3. §-nak való megfelelésre) 

vonatkozó adatok, 

f) a juttatás formája (adomány vagy támogatási szerződés), 

g) a juttatás mértéke, 

h) a projekt megvalósításának tervezett ütemterve, 

i) költségterv, 

j) hogy a kérelmező a projekt megvalósítója, vagy a megvalósítás érdekében átadja 

a forrást harmadik személynek, aki a tényleges Kedvezményezett, 

k) a megvalósítás módja, építési projekt esetén a megvalósítás tervdokumentációja, 

l) a Kedvezményezett célcsoport megnevezése, 

m) a projekttől várt eredmények és következmények, 

n) építési projekt esetén az ingatlan használatát biztosító jogosultságokat igazoló 

okirat és az építési engedély másolata, 

o) a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása, 
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p) a projekthelyszín biztonsága (hosszú távú biztonság, stabilitás, háttérelemzés az 

adott régióban társadalmi-politikai feszültségeiről és esetleges belső-külső 

konfliktusok kirobbanásáról vagy kirobbantásáról), 

q) a projekt megvalósításához rendelkezésre álló egyéb forrás (partneradományozók 

feltérképezése). 

 

9. Kapcsolatfelvétel és adategyeztetés a kérelmezővel  

 

 A kérelmezővel fel kell venni a kapcsolatot 

a) az irat tartalmi kellékei hiányosságának pótlása, 

b) a jogszabályban meghatározott nyilatkozatok beszerzése, 

c) szükség esetén ex ante ellenőrzés lefolytatása 

érdekében. 

 

 A kapcsolatfelvétel elsősorban elektronikus úton történik. Amennyiben a 

kapcsolatfelvételre a 11. a) pontban meghatározott ok miatt kerül sor, úgy a 

kapcsolatfelvételnek minden esetben a 11. b) pontban meghatározott okra is ki kell 

terjednie. A 11. a) és b) pontban meghatározott okból történő kapcsolatfelvétel az 

adategyeztetés. 

A 11. a) - c) pontban meghatározott kapcsolatfelvétel nem jelenti, hogy a kérelmező 

Kedvezményezett, erre a kérelmező figyelmét szükség szerint fel kell hívni. 

 

10. Adategyeztetés 

 

 Az adategyeztetés elsősorban elektronikus úton, nyilatkozat-formanyomtatvány 

alkalmazásával történik.  

Az adategyeztetés során a kérelmező a jogszabályban meghatározott szervezeti, 

személyi és banki adataira nyilatkozik, illetve az erre vonatkozó okiratok eredetivel 

egyező (hiteles) másolatát mellékeli, így különösen  

a) a kérelmező létesítésére vonatkozó okiratot, 

b) a kérelmező számlavezető bankja által kibocsátott banki igazolást a kérelmező 

bankszámla adatairól,  

c) a kérelmező képviseletében eljáró személyre vonatkozó adatokat, 

d) a kérelmező képviseletére vonatkozó jogosultságot igazoló okiratot, valamint a 

képviselő aláírásképének azonosítását és az aláírás módját hitelesen tanúsító 

okiratot (aláírás minta, aláírási címpéldány), 

e) a 11. pont b) pontja szerinti nyilatkozatokat. 
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 Az EU, EGT tagállamai, svájci, izlandi, lichtensteini és norvég joghatóság alá 

tartozó, kérelmező (a továbbiakban együttesen: európai kérelmező) tekintetében a 

magyarországi feltételek az irányadók azzal, hogy az egyes - nemzeti jogági - 

eltéréseket figyelembe kell venni. 

 

 Európai kérelmező esetén a 13. pontban meghatározott nyilatkozat-

formanyomtatványt és a 13. a) - e) pontban meghatározott mellékleteket - az eljárás 

elhúzódásának elkerülése érdekében - elektronikus- és megfelelő példányban postai 

úton kell kérni azzal, hogy az elektronikus úton történő adategyeztetés nem 

helyettesítheti az aláírt eredeti példány(oka)t. 

 

 Harmadik országbeli kérelmező esetén az adategyeztetés szabályai a 14. pontban 

meghatározottak szerint alakulnak azzal, hogy 

a) amennyiben indokolt, az adategyeztetés előtt - szükség esetén illetékes hatóság 

vagy külképviselet megkeresése mellett - meg kell állapítani, hogy a kérelmező 

székhelye szerint milyen hatósági, banki, jogi, postai (a továbbiakban együttesen: 

hatósági) szolgáltatások vehetők igénybe, 

b) amennyiben indokolt, az adategyeztetés előtt - szükség esetén illetékes hatóság 

vagy külképviselet megkeresése mellett - meg kell állapítani, hogy a kérelmező 

helyzetében vagy a kérelmező székhelye szerint a hatósági szolgáltatások 

korlátozottak, szünetelnek vagy a kérelmező képességei az adategyeztetés 

bármely formáját korlátozza vagy kizárja. 

Az a) pont alkalmazásában postai szolgáltatásnak minősül a Magyarország 

külképviselete által továbbított küldemény is. 

 

 Amennyiben a 16. b) pontban meghatározott okok miatt az adategyeztetés olyan 

mértékű elhúzódása várható, amely a juttatás céljával már nem összeegyeztethető, az 

adategyeztetést azon az úton kell lefolytatni, amelyik a leggyorsabban vezet 

eredményre.  

Szükség esetén - megfelelő határidő biztosításával, akár a vezérigazgatói döntést 

előkészítő eljárás befejezését követően is - kizárólag a postai úton lefolytatott 

adategyeztetést kell pótolni. A postai úton lefolytatott adategyeztetést nem kell pótolni, 

ha azt a 16. b) pontban meghatározott ok kizárja. 

 

 

 



 
    Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 

   1016 Budapest, Naphegy tér 1. 
         +36 1 896 6344 

hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu 
 

Iktatószám: VIG/102-1/2021 

 
 
 

15 
 

11.  Természeti csapástól, egyéb vis maior helyzettől sújtott kérelmezőkre 

vonatkozó közös szabályok 

 

 A 16. pontban meghatározottak szerint kell lefolytatni az adategyeztetést abban 

az esetben is, ha a kérelmező a helyzete vagy a székhelye szerint természeti csapástól 

vagy egyéb vis maior helyzettől sújtott. 

 

12.  Ex ante ellenőrzés 

 

 Az ex ante (előzetes) ellenőrzés a tervezett projekt várható hatásait, illetve a 

kérelmező projektteljesítési képességeit, a projekt megvalósítási helyszínét vizsgáló 

folyamatba épített ellenőrzés.  

Ex ante ellenőrzésnek lehet helye abban az esetben, ha  

a)  a kérelmező által megvalósítani kívánt projekt kiemelkedően nagy értékű, 

b)  kiemelkedő társadalmi hatása várható,  

c)  a megvalósítás helyszíne kiemelt jelentőségű vagy  

d)  megalapozottan feltételezhető, hogy a projekt végrehajtása eleve lehetetlen, illetve 

a helyszín a projekt megvalósítására alkalmatlan. 

 

 Az ex ante ellenőrzésre a projekt időközi ellenőrzésére, illetve a projekt helyszíni 

ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

13.  Vezérigazgatói döntés alapjául szolgáló irat értékelése 

 

 A projektmenedzser a vezérigazgatói döntést előkészítő eljárást a döntési javaslat 

értékelő lap kitöltésével fejezi be. 

A döntési javaslat értékelő lap ellenőrző lista formában foglalja össze az irat formai és 

tartalmi kellékeit.  

 

 A projektmenedzser az ellenőrző listát az irat és mellékleteire tekintettel tölti ki, és 

- az esetleg hiányzó adatokra is figyelemmel - értékeli. 

 A projektmenedzser az értékelést az Igazgatónak terjeszti elő, aki az értékelés 

alapján dönt az irat Vezérigazgatónak döntéshozatalra való felterjesztéséről.  

Az Igazgató a hiányos vagy megalapozatlan iratot a projektmenedzsernek 

hiánypótlásra visszaadhatja. 
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14. Vezérigazgatói döntés 

  

 A vezérigazgatói döntés a döntés előkészítő eljárás eredményeképpen meghozott, 

adomány vagy támogatás (a továbbiakban: juttatás) nyújtásáról szóló érdemi döntés. 

A Vezérigazgató dönthet arról is, hogy a juttatás nyújtását megtagadja.  

A juttatás nyújtásáról szóló döntést követően a kérelmező Kedvezményezett. 

Adományban vagy támogatásban a Kedvezményezett részesül. 

A Vezérigazgató a juttatás nyújtásáról szóló érdemi döntéséről a Kedvezményezettet 

értesíti. 

 

15. Vezérigazgatói egyedi döntés 

 

 Az Államtitkár javaslatára a Vezérigazgató egyedi döntésével - különösen, ha az 

adomány nyújtására humanitárius vagy természeti katasztrófa okozta hatások 

azonnali enyhítése érdekében kerül sor - eltérhet az adományozás 26-50. pontban 

meghatározott rendjétől. 

 

1. ADOMÁNYOZÁS 

 

 Az adományozás az adományozásról szóló vezérigazgatói döntés alapján induló 

adminisztratív eljárás. 

Az adományozás során - a folyamatba épített ellenőrzésen kívül - formai és tartalmi 

vizsgálat nem végezhető. 

Az adományozás során a Kedvezményezettel fel kell venni a kapcsolatot az adomány 

elfogadásához szükséges nyilatkozat beszerzése érdekében. 

Az adományozás során a Kedvezményezettel elsősorban - a 13-18. pontban foglaltak 

figyelemben tartásával - elektronikus úton kell tartani a kapcsolatot. Az adományozó 

levél közléséhez fűzött következmények az elektronikus kézbesítéssel beállnak, és 

valamennyi határidőt az elektronikus kézbesítésidőpontja szerint kell számítani. 

 

16.  Adományozó levél 

 

 Az adományozó levél tartalmazza: 

a) az adományozó adatait, 

b) a Kedvezményezett adatait, 

c) az adomány célját és az azt megalapozó jogszabályi vagy döntési hivatkozást, 

d) az adomány forrásának megjelölését, 

e) az adomány összegét, 
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f) a Kedvezményezett banki adatait, 

g) az adományozó jogait és kötelezettségeit, 

h) a Kedvezményezett jogait és kötelezettségeit, ideértve a 116. pontban 

meghatározott esetet is. 

 

 Az adományozó levél kötelező melléklete: 

a) arculati kézikönyv, 

b) szakmai beszámoló szakmai kézikönyve, 

c) építési-létesítési projekt esetén a műszaki jellegű feltételek dokumentációja. 

 

 Az adományozó joga különösen, hogy az írásbeli meghatalmazás - kivételes 

esetben megkeresés - alapján az érdekében eljáró személy vagy szervezet a projekt 

megvalósításának helyszínén jelenléti ellenőrzést végezzen az adomány 

felhasználásával, a projekt megvalósításával kapcsolatosan.  

 

 Az adományozó joga, hogy a Kedvezményezettől a III. részben meghatározottak 

szerint a projekt végrehajtásával kapcsolatban - az általa meghatározott módon - 

tájékoztatást kapjon. 

 

 Az adományozó kötelezettsége, hogy az adományozó levélben szabályozott 

feltételek szerint az adományt (az adomány összegét) a Kedvezményezettnek 

eljuttassa. 

 

 A Kedvezményezett joga és kötelezettsége, hogy az adományozó levélben 

meghatározottak szerint az adományt felhasználja. 

 

 A Kedvezményezett kötelezettsége különösen, hogy biztosítsa annak feltételeit, 

hogy az adományozó érdekében írásbeli meghatalmazás - kivételes esetben 

megkeresés - alapján eljáró személy vagy szervezet közösen meghatározott 

időpontban, kivételesen soron kívül a projekt megvalósításának helyszínén helyszíni 

ellenőrzést végezzen az adomány felhasználásával, a projekt megvalósításával 

kapcsolatosan, továbbá, hogy a projekt láthatóságáról gondoskodjon. 

 

 A projekt láthatóságát, a projekt megvalósítása alatt, illetve azt követően a 

fenntartási időszakban, a Kedvezményezett különösen a Programot és a projekt 

adatait együttesen megjelenítő - elmozdítható, vagy véglegesen rögzített - felületen (a 

továbbiakban: tábla) biztosítja. Az adományozó a láthatóságra vonatkozó feltételeket 
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a 19. és 148-152. pontban meghatározottakra tekintettel határozza meg az 

adományozó levélben. 

 

 A Kedvezményezett kötelezettsége, hogy az adományozót a III. részben 

meghatározottak szerint a projekt végrehajtásával kapcsolatban - az adományozó által 

meghatározott módon - tájékoztassa. 

 

17.  Az adományozó levél összeállítása 

 

 Az adományozó levelet a vezérigazgatói döntés alapján a projektmenedzser állítja 

össze. 

Magyarországi Kedvezményezett esetén az adományozó levél nyelve magyar, minden 

egyéb esetben magyar-angol. Az adományozó levél értelmezése során a magyar 

nyelv az irányadó. 

A magyar-angol nyelvű adományozó levelet dupla hasáb szerkesztésben kell 

összeállítani úgy, hogy magyar nyelvű bekezdés mellé az angol nyelvű megfelelője 

kerüljön. 

Az adományozó levél összeállítását az Igazgató ellenőrzi és hagyja jóvá. 

  

18.  Folyamatba épített ellenőrzés: az adományozó levél pénzügyi szempontú 

vizsgálata 

 

 Az adományozó levelet, összeállítását követően, az Igazgató megküldi a GSZI 

Igazgatónak, aki az adományozó levél pénzügyi szempontú vizsgálatát elvégzi. A 

pénzügyi szempontú vizsgálat során a GSZI Igazgató ellenőrzi: 

a) az adományozó adatait, 

b) a Kedvezményezett adatait, 

c) a Kedvezményezett banki adatait, 

d) az adomány forrásának megjelölését, 

e) az adomány összegét, 

f) az adománnyal összefüggő valamennyi pénzügyi műveletet. 

 

 A GSZI Igazgató az adományozó levél pénzügyi szempontú vizsgálatát követően 

az adományozó levelet észrevételeivel együtt megküldi a Titkárságvezetőn keresztül 

az adományozó levél jogi szempontú vizsgálatára. 
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19.  Folyamatba épített ellenőrzés: az adományozó levél jogi szempontú 

vizsgálata  

 

 A GSZI Igazgató észrevételeire is figyelemmel kell elvégezni az adományozó levél 

jogi szempontú vizsgálatát. A jogi szempontú vizsgálat elvégzésére az Üttv. 4.§ (1) 

bekezdés a) vagy d) pontok szerinti ügyvédi tevékenység végzésére jogosult 

szakember jogosult. A jogi szempontú vizsgálat során ellenőrizni kell:  

a) az adományozó adatait, 

b) az adomány forrásának megjelölését (jogszabályi hivatkozás), 

c) az adomány célját, és az azt megalapozó jogszabályi vagy döntési hivatkozást, 

g) az adományozó jogait és kötelezettségeit, 

h) a Kedvezményezett jogait és kötelezettségeit, 

i) a formai kellékeket. 

 

 Az adományozó levél jogi szempontú vizsgálatát követően az adományozó levél 

az  észrevételekkel együtt megküldésre kerül az Igazgatónak az ellenjegyzés 

előkészítése érdekében. 

 

20.  Az adományozó levél ellenjegyzése 

 

 Az adományozó levél ellenjegyzése az adományozó levél lezárása, az 

adományozási akaratot megerősítő (deklaratív) cselekmény. Az adományozó levél 

tartalma az ellenjegyzést követően csak a 45-49. pontban meghatározott szabályok 

szerint módosítható.  

Az adományozó levelet lehetőség szerint meghatározott sorrendben 

a) a szakmai előkészítésért felelős, 

b) a jogi megfelelésért felelős, 

c) a pénzügyi megfelelésért felelős, 

d) a szakmai felügyeletért felelős, 

e) az adományozót képviselő 

vezető - a b) pont esetében az Üttv. szerint ügyvédi tevékenységet folytató szakember 

- ellenjegyzi. 

 

 A 41. pontban meghatározott sorrend megtartásával az ellenjegyzésre sor kerülhet 

eltérő helyen és időben. Az ellenjegyzés akkor teljes, és fűződnek hozzá jogok és 

kötelezettségek, ha az adományozó levelet minden ellenjegyzésre jogosult 

ellenjegyezte. 
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21.  Elfogadó nyilatkozat 

 

 A projektmenedzser az adományozó levél ellenjegyzését követően az 

ellenjegyzett adományozó levelet megküldi a Kedvezményezettnek és tájékoztatja, 

hogy az adomány nyújtására az elfogadó nyilatkozat adományozónak történő 

megküldését követően kerülhet sor, amely az adományozó levél hatályba lépésének 

feltétele is. 

Az elfogadó nyilatkozat megküldésére az 53-65. pontban meghatározott szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

22.  Adomány nyújtása 

 

 Az adomány nyújtása az adomány jellegére tekintettel pénzben vagy 

természetben történik, az erre vonatkozó szabályok szerint. Az adomány nyújtásával 

kezdődik a projekt nyomon követése. 

 

23.  Az adományozó levél utólagos módosítása 

 

 Az adományozó levél utólagos módosítás - annak idejére tekintettel - lehet 

a) az ellenjegyzést követő, de az adomány nyújtását megelőző, 

b) az adomány nyújtását követő  

módosítás. 

 

 Az adományozó levél utólagos módosítás annak jellegére tekintettel lehet 

a) formai, 

b) tartalmi 

módosítás. 

 

 A 46. a) pont szerinti módosítás, ha az az adatokban történő olyan elírás vagy 

változás miatt szükséges, amely az adomány célját, megvalósulását érdemben nem 

érinti. 

A 46. b) pont szerinti módosítás, ha az az adomány összegét, célját, megvalósítását 

érintő változás miatt szükséges. 

 

 Az adományozó levél utólagos módosítására a 46. b) pontja esetén csak abban 

az esetben kerülhet sor, ha a módosítás 

a)  az adománynak a Hungary Helps Program HHP TV. 2. § (1) bekezdésében 

deklarált alapvető célját nem veszélyezteti és 
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b) az azt megalapozó jogszabálynak vagy döntésnek megfelel és  

c) a Kedvezményezett az adományt az eredeti céljának megfelelően nem tudja 

felhasználni. 

 

 Ha az adományozó levél 45. b) és 46. b) pontja szerinti módosítását a 

Kedvezményezett kéri, a módosítást az I. részben meghatározott szabályok szerint 

kell végrehajtani. 

 

24.  Az adományozó levél összeállítására vonatkozó eltérő szabály katasztrófa 

helyzethez kapcsolódó segítségnyújtás esetén 

 

 Amennyiben az adomány nyújtására humanitárius vagy természeti katasztrófa 

okozta hatások azonnali enyhítése érdekében kerül sor, az adománylevél 

összeállítására - a Vezérigazgató egyedi döntése alapján - a 36-49. pontban 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ebben az esetben az adomány 

nyújtása legfeljebb 15 nappal megelőzheti az adománylevél összeállítását, 

ellenjegyzését és az elfogadó nyilatkozat beszerzését. 

 

2. JUTTATÁS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN 

 

 A támogatási szerződésre - a jelen fejezetben szabályozott eltérésekkel - az 

adományozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

 Az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy 

támogatási szerződéssel vagy megállapodással az MvM rendelet és a Kezelőszervi 

Megállapodás rendelkezéseivel összhangban nyújtható. Kérelem alapján nyújtott 

támogatás esetén a támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában egyedi 

döntés alapján a támogató belső szabályzatában meghatározott személy, testület 

dönt. 

 

25.  Támogatási szerződés előkészítése 

 

 A támogatási szerződés előkészítésére a vezérigazgatói döntést előkészítő 

eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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26.  Támogatási szerződés szerkesztése 

 

 A támogatási szerződést a vezérigazgatói döntés alapján a PMI szerkeszti, és a 

GSZI, valamint a VIG Titkárság ellenőrzi.  

 

 Magyarországi Kedvezményezett esetén a támogatási szerződés nyelve magyar, 

minden egyéb esetben magyar-angol. A támogatási szerződés értelmezése során a 

magyar nyelv az irányadó. 

 

 A támogatási szerződést és mellékleteit az Ügynökség arculati kézikönyve szerint 

kell összeállítani. 

 

 A magyar-angol nyelvű adományozó levelet dupla hasáb szerkesztésben kell 

összeállítani úgy, hogy magyar nyelvű bekezdés mellé az angol nyelvű megfelelője 

kerüljön. 

 

 A támogatási szerződés tervezetét röviden a Kedvezményezettel is egyeztetni kell. 

 

 A támogatási szerződés összeállítását az Igazgató ellenőrzi és hagyja jóvá. 

 

27.  Folyamatba épített ellenőrzés: a támogatási szerződés pénzügyi 

szempontú vizsgálata 

 

 A támogatási szerződés tervezetét, szerkesztését követően, az Igazgató megküldi 

a GSZI Igazgatónak, aki a támogatási szerződés pénzügyi szempontú vizsgálatát 

elvégzi. A pénzügyi szempontú vizsgálat során a GSZI Igazgató ellenőrzi: 

j) a támogató adatait, 

k) a Kedvezményezett adatait, 

l) a Kedvezményezett banki adatait, 

m) a támogatás forrásának megjelölését, 

n) a támogatás összegét, 

o) a támogatással összefüggő valamennyi pénzügyi műveletet. 

 

 A GSZI Igazgató a támogatási szerződés pénzügyi szempontú vizsgálatát 

követően a támogatási szerződést észrevételeivel együtt megküldi az Igazgatónak és 

a VIG Titkárságnak a támogatási szerződés szakmai-jogi szempontú vizsgálatára. 
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28.  Folyamatba épített ellenőrzés: a támogatási szerződés szakmai és jogi 

szempontú vizsgálata 

 

 Az Igazgató és a VIG Titkárság (az Üttv. 4.§ (1) bekezdés a) vagy d) pontok szerinti 

ügyvédi tevékenység végzésére jogosult szakember közbejöttével) a GSZI Igazgató 

észrevételeire is figyelemmel elvégzi a támogatási szerződés szakmai-jogi szempontú 

vizsgálatát. A vizsgálat során ellenőrzi:  

d) a támogató adatait, 

e) a Kedvezményezett adatait, 

f) a támogatás forrásának megjelölését, 

g) a támogatás célját és az azt megalapozó jogszabályi vagy döntési hivatkozást, 

p) a támogató jogait és kötelezettségeit, 

q) a Kedvezményezett jogait és kötelezettségeit, 

r) a formai kellékeket. 

 

 A támogatási szerződés szakmai-jogi szempontú vizsgálatát követően a VIG 

Titkárság megküldi a támogatási szerződés tervezetét a TVI-nek. 

 

29.  Támogatásokat Vizsgáló Iroda vizsgálata 

 

 A támogatási szerződés tervezetét aláírás előtt az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján meg kell 

küldeni a TVI-nek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésében meghatározott szempontok 

szerinti vizsgálatra. 

 

 A TVI vizsgálata és állásfoglalása nélkül a támogatási szerződés aláírására és 

ellenjegyzésére nem kerülhet sor. A támogatási szerződés aláírására és 

ellenjegyzésére abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatás nem minősül az 

európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet 2. § 1. 

pontja szerinti állami támogatásnak vagy a támogatás biztosítására az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban kerül sor. 

 

30.  A Támogatási szerződés ellenjegyzése és aláírása 

 

 Az támogatási szerződés ellenjegyzése a támogatási szerződés szakmai-tartalmi 

megfelelőségét tanúsító aktus, míg az aláírás a szerződéses támogatási jogviszony 
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létrehozására irányuló kölcsönös akaratot megerősítő (deklaratív) cselekmény. A 

támogatási szerződés ellenjegyzését és aláírását követően csak a 71-77. pontban 

meghatározott szabályok szerint módosítható.  

 

 A támogatási szerződést a szerződéses felek részéről  

a) a szakmai előkészítésért felelős, 

b) a jogi megfelelésért felelős, 

c) a pénzügyi megfelelésért felelős, 

d) amennyiben a szervezet esetében létezik, a szakmai felügyeletért felelős, 

vezető - a b) pont esetében az Üttv. szerint ügyvédi tevékenységet folytató szakember 

- ellenjegyzi. 

 

 A támogatási szerződést a szerződéses felek részéről  

a) a támogatottat képviselő, 

b) a támogatót képviselő 

önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező vezető írja alá. 

 

 Az ellenjegyzés és az aláírás eltérő időben, és helyen is történhet. 

 

31.  A támogatás kifizetése 

 

 A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés ellenjegyzését és aláírását 

követően a támogatási szerződésben meghatározott módon kerül sor. 

 

32.  Támogatási szerződés módosítása 

 

 A támogatási szerződés módosítása annak idejére tekintettel lehet 

a) a TVI vizsgálatot megelőző, 

b) a TVI vizsgálatot követő, de az ellenjegyzést, valamint az aláírást megelőző, 

c) az aláírást és az ellenjegyzést követő, de a támogatás nyújtását megelőző, 

d) a támogatás nyújtását követő  

módosítás. 

 

 A támogatási szerződés módosítása annak jellegére tekintettel lehet 

a) formai, 

b) tartalmi 

módosítás. 
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 A 72. a) pont szerinti módosítás, ha az az adatokban történő olyan elírás vagy 

változás miatt szükséges, amely a támogatás célját, megvalósulását érdemben nem 

érinti. A 72. b) pont szerinti módosítás, ha az az adomány összegét, célját, 

megvalósítását érintő változás miatt szükséges. 

 

 A támogatási szerződés módosítására a 72. b) pont esetén csak abban az esetben 

kerülhet sor, ha a módosítás 

a)  a támogatás a Hungary Helps Program HHP Tv. 2.§ (1) bekezdésében 

meghatározott alapvető célját nem veszélyezteti és 

b) a Kedvezményezett az adományt az eredeti céljának megfelelően nem tudja 

felhasználni. 

 

 A 72. pont a) és b) pontjában foglaltakra is figyelemmel a támogatási szerződés 

csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított 

feltételekkel is támogatható lett volna.  

 

 A 71. b-d) és a 72. b) pontokban meghatározott esetben a módosítás tervezetét, 

60-62. pont szerinti vizsgálatait követően, de annak ellenjegyzése és aláírása előtt a 

TVI-nek a 64. pontban meghatározott vizsgálatra meg kell küldeni. 

 

 A támogatási szerződés módosításának aláírására és ellenjegyzésére abban az 

esetben kerülhet sor, ha a módosított támogatás nem minősül az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti 

állami támogatásnak vagy a módosított támogatás biztosítására az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban kerül sor. 

 

 A támogatási szerződés módosításának tervezetét a 60-62. pontban 

meghatározott vizsgálatot megelőzően, röviden a Kedvezményezettel is egyeztetni 

kell.  
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II. JUTTATÁS NYÚJTÁSA TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS ALAPJÁN 

 

 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

  Az Ügynökség a tevékenységéhez kapcsolódó projektek megvalósítása céljából, 

mint támogató pénzügyi juttatást nyújthat előre meghatározott tartalmú támogatási 

felhívás (a továbbiakban: támogatási felhívás) útján is. 

 

 A támogatási felhívás alapján nyújtott támogatás a támogatási időszakban 

felmerült, a támogatott program megvalósításához kapcsolódó gazdasági esemény 

költségeihez nyújtott, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása 

egy összegben történik. 

 
2. TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS KIÍRÁSA, KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS 

ELBÍRÁLÁSA 

 

33. A támogatás forrása 

 

 A kezelő szervi megállapodás és a megszabott éves költségvetés határozza meg 

a támogatás forrását.  

 

34.  A Kuratórium 

 

 A támogatási felhívás forrásáról szóló államtitkári döntés átvételét követően az 

Ügynökség támogatási kuratóriumot (a továbbiakban: Kuratórium) hozhat létre. A 

Kuratórium közreműködik a felhívás megalkotásában, valamint a kérelmek szakmai 

elbírálásában. A Kuratórium legalább 3 tagból áll, tagjaik kiválasztásáról szakmai 

szempontokat figyelembe véve a Vezérigazgató dönt. 

 

 A Kuratórium tagja köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely 

összeférhetetlenségi ok áll fenn. Ezen rendelkezéseket a támogatási kérelmek 

értékelésében (elbírálásában) részt vevő valamennyi személyre megfelelően 

alkalmazni kell. 

 

 A Kuratórium összetételére, működésére és összeférhetetlenségére a Ptk. 

szabályai az irányadók. 

 

 A Kuratórium a tagjai közül választ elnököt. 
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35.  Támogatási felhívás előkészítése, közzététele 

 

 A támogatási felhívást az Ügynökség készíti elő, és teszi közzé. 

 

 A nyilvános támogatási felhívást legalább az Ügynökség honlapján közzé kell 

tenni. Az Ügynökség rendelkezhet úgy is, hogy a támogatási felhívást közösségi 

oldalakon is közzéteszi. 

 

 A támogatási felhívást a Kuratórium jóváhagyásával kell előterjeszteni 

vezérigazgatói döntésre.  

 

 A támogatási felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a támogatási felhívást kiíró szerv megnevezését, székhelyét,  

c) a támogatás célját, a támogatással elnyerhető juttatás forrását, 

d) a kérelmezhető juttatás összegét, 

e) a támogatási kérelem benyújtásának helyét, módját és pontos időpontját, 

f) az ügyfélszolgálat elérhetőségét, 

g) az Ügynökség azon jogának fenntartását, hogy egyik kérelmezővel se kössön 

szerződést és ily módon a támogatási felhívást - akár indokolás nélkül is - 

eredménytelennek minősítse, 

e) a támogatási kérelmek elbírálására és a döntések meghozatalára jogosult testület, 

szerv, személy megnevezését, 

f) az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét, 

g) a támogatási felhívás és mellékleteinek tartalomjegyzékét, 

h) támogatási szerződésre vonatkozóan az Áht. 50/A.§ alapján meghatározott 

biztosíték mértékét. 

 

 Az Ügynökség a támogatási felhívás útján nyújtható juttatás kezelését az Integrált 

Folyamat Menedzsment Rendszerben (a továbbiakban: IFMR) rendszerén keresztül 

kezeli. Az online digitális platform biztosítja a kérelmezők regisztrációját és 

nyilvántartását. A kiírásnak megfelelően a támogatási kérelem benyújtásához 

szükséges felület ezen keresztül érhető el. 

 

 A felhívásban szereplő, illetve a kérelmező(k) tudomására hozott  feltételek, illetve 

szabályok, vagy azok bármelyike az eljárás  során csak az alábbiak szerint 

változtathatók meg: 
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a) ha az Ügynökség ezt a jogát a támogatási felhívásban kifejezetten fenntartotta 

magának és erről a kérelmezőket megfelelő módon tájékoztatta, vagy 

b) ha a támogatási kérelmek benyújtási vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg. 

 

 Az egész támogatási felhívás csak abban az esetben vonható vissza, ha az 

Ügynökség ezt a jogát a támogatási felhívásban kifejezetten fenntartotta magának és 

erről a kérelmezőket a támogatási felhívással megegyező módon tájékoztatta. 

 

36. Támogatási kérelmek benyújtása 

 

 A támogatási kérelmek benyújtására határnapot kell megjelölni. A támogatási 

kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás 

közzétételének napja és a támogatási kérelmek benyújtására megjelölt határnap 

között a kérelmezők rendelkezésére álló határidő ne legyen kevesebb 30 napnál. 

 

 A támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő - indokolt esetben - egy 

alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az így meghosszabbított 

határidőről szóló tájékoztatást a támogatási felhívással megegyező módon - az eredeti 

határidő lejárta előtt legalább 10 nappal - kell közzétenni, valamint valamennyi 

érdekeltnek megküldeni. 

 

 A támogatási kérelmek benyújtása minden az adott felhívásra testreszabott és 

annak megfelelően kialakított IFMR rendszerben található kérelem benyújtó felületen 

keresztül történik. 

 

37.  Beérkezett támogatási kérelmek értékelése 

 

 A beérkezett támogatási kérelmek formai ellenőrzését az Ügynökség 

munkatársai végzik. 

  

 A formailag érvényes támogatási kérelmeket a Kuratórium értékeli, majd a 

döntési listát felterjeszti a Vezérigazgatónak. A támogatási kérelem elbírálásáról a 

Vezérigazgató dönt. A Vezérigazgatói döntés kiterjed a támogatás formájára is 

(adomány vagy támogatás), melyről a támogató okirat kiadásáig jogosult dönteni. 
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38.  Értesítés a támogatási felhívás eredményéről 

 

 A vezérigazgatói döntést követően az Ügynökség 10 munkanapon belül írásbeli 

(elektronikus) értesítést küld a támogatási kérelem elbírálásáról és az eredményeket 

közzéteszi. Az értesítés tartalmazza a  

a) támogatási döntést,  

b) a költségvetési támogatás mértékét, 

c) költségvetési támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén ennek 

indokait, 

d) a támogatás nyújtásáról szóló támogató okirat kiadásának feltételeit   

a. kérelmező által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, 

b. támogatási szerződés esetén az Áht. 50/A.§ alapján meghatározott 

biztosíték mértékét, 

e) támogató okirat kiállítására az Ügynökség által megállapított határidőre utalást, 

f) Ügynökség által előírt kötelezően benyújtandó, 8. pont szerinti nyilatkozatokat.  

 

39. Támogató okirat kiadása 

 

 Amennyiben a kérelmező a támogató okirat kiadásához szükséges valamennyi a 

40. alcímben meghatározott feltételt a 98. d) a. pontban meghatározott határidőben 

teljesíti, az Ügynökség az okiratot kiadja. A támogatási döntésről szóló értesítések 

tartalmazzák az okirat kiadásának feltételeit. 

 

 A támogató okirat megkötésére és kiadására a 101. pontban meghatározottakra 

figyelemmel a 26-28. és a 30. alcím rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

40.  Támogató okirat kiadásához szükséges iratok 

 

 Támogatási szerződés esetén az okirat kiadásához a kérelmezőnek be kell 

nyújtania az Ávr. 75. §-ában felsorolt nyilatkozatokat és dokumentumokat, illetve az 

Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek való igazolást, és minden esetben 

továbbá az Ügynökség által a 6. pontban előírt nyilatkozatokat. 

 

 Az Ügynökség a kérelmező által benyújtott dokumentumokat megvizsgálja, és 

amennyiben a szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy 

hiányos, illetve a kérelmező elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a 

kérelmezőt 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
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41.  Biztosítékok 

 

 Támogatási szerződés esetén az Áht. 50/A. § alapján - és figyelembe véve az 

Ávr. 84. §-ának (1) bekezdésében felsorolt, a biztosíték kikötésének mellőzésére 

lehetőséget adó eseteket - a kérelmező a támogatási összeg folyósítását megelőzően 

köteles az Ügynökség rendelkezésére bocsátani az előírt biztosítékot. Biztosíték a 

kérelmező valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, az Ügynökség javára szóló beszedési megbízás 

benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem 

teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba 

állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több fizetési számla esetén a 

kérelmezőnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének 

sorrendjét is. 

 

42.  Módosítási kérelem 

 

 A támogatási szerződésben a kérelmezőnek kötelezettséget kell arra vállalnia, 

hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a 

támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a  

szerződésben vállalt feladat megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény 

megváltozik (a továbbiakban együttesen: változás), akkor legkésőbb a változástól 

számított 8 napon belül az Ügynökségnek módosítási kérelem formájában bejelenti. A 

módosítási kérelmet az IFMR rendszerben kell elkészíteni. Módosítási kérelem 

benyújtására legkésőbb a támogatási szerződésben a megvalósításra meghatározott 

határidőig van lehetőség. A támogatási szerződés módosítására vonatkozóan a 32. 

alcím rendelkezéseit kell alkalmazni az itt szabályozott eltérésekkel.  

 

43.  A kérelmező beszámolási kötelezettsége 

  

 A kérelmezőnek a támogatás felhasználásáról a támogató okiratban foglaltak és 

a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni záró szakmai 

beszámoló és – támogatási szerződés esetén - pénzügyi elszámolás formájában. A 

beszámolóra és az elszámolásra az 53-54. alcímekben foglalt rendelkezéseket kell 

alkalmazni. A program megvalósításához és a megfelelő beszámoló elkészítéséhez 

kapcsolódó egyedi kérdésben a kérelmezők igénybe vehetik az Ügynökség 

munkatársainak írásban kért, segítségét. Amennyiben követelmény, a pénzügyi 

elszámolás és a záró szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető beszámolónak, 
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vagyis, ha valamelyik rész hiányzik, akkor az Ügynökség ellenőrzés nélkül hiánypótlást 

küld a hiányzó rész pótlására vonatkozóan. 

 

 A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kérelmezőnek igazolnia kell, 

hogy a támogatás rendeltetésszerűen, az Ügynökség döntése szerinti célnak 

megfelelően, az okiratban rögzített keretek között került felhasználásra. Támogatott 

kérelmével vállalja, hogy a helyszíni ellenőrzések során teljes körűen bemutatja mind 

a pénzügyi elszámolását (könyvelés), mind a megfelelően leltárba vett és nyilvántartott 

beszerzéseket. 

 

HARMADIK RÉSZ: PROJEKT NYOMON KÖVETÉS 

 

 A projekt nyomon követése a juttatásról szóló okirat és az azok alapjául szolgáló 

mellékletekben (a továbbiakban: melléklet) foglalt feltételek, valamint a juttatás 

felhasználását figyelemmel kísérő és biztosító, valamint a projekt lezárását előkészítő 

összetett ellenőrzési folyamat. A projekt nyomon követése során a Kedvezményezettel 

való kapcsolattartásra a 13-18. és a 26. pont rendelkezései az irányadók. 

 

 A projekt nyomon követés különösen 

a) a projekt időközi ellenőrzése, 

b) a projekt helyszíni ellenőrzése, 

c) a szakmai beszámoló.  

 

 

44. A projekt végrehajtásának időközi ellenőrzése 

 

 A támogató okirat és a melléklet tartalmazza a megvalósítandó és támogatott 

projekt egyedi előírásait (a továbbiakban együtt: egyedi előírások) és az annak alapjául 

szolgáló Program láthatóságára és általános elveire vonatkozó rendelkezéseket (a 

továbbiakban együtt: láthatóság).  

 Az egyedi előírások különösen a Kedvezményezettre, illetve a projekt 

megvalósítójára vonatkozó, valamint a juttatás különös céljára, a projekt 

megvalósítására vonatkozó adatok. A láthatóságra vonatkozó rendelkezések 

különösen a juttatás általános céljára, feltételeire, a juttatással járó kötelezettségekre 

a Program projekt helyszínén történő vizuális megjelenítésére vonatkozó 

rendelkezések. 
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45. A támogató okirat egyedi előírásainak ellenőrzése 

 

 A projektmenedzser szükség szerint, de legalább háromhavi rendszerességgel - 

egy évnél rövidebb tartamú projekt esetében szükség szerint - státuszjelentést kér a 

Kedvezményezettől, amelynek segítségével tájékozódik a projekt megvalósulásának 

aktuális állásáról és a forrás felhasználásának mértékéről, módjáról. 

 

 Amennyiben a juttatás célja nem azonnali, rövid távú (egyszeri élelmezés stb.) 

segély biztosítása, a projektmenedzser a támogató okiratban meghatározottak szerint 

a juttatás összegének 30, 50, 80 százalékos felhasználásakor, de legalább 

hathavonta, egy évnél rövidebb tartamú projekt esetében a projekt tartamának fele 

idején időközi beszámoló útján részletesen ellenőrzi a projekt egyedi előírásainak 

megvalósulását.  

 

 Amennyiben a státuszjelentésben vagy az időközi beszámolóban, valamint a 

helyszíni ellenőrzés során a támogató okirathoz vagy a melléklethez képest eltérés 

tapasztalható, úgy a projektmenedzser rövid úton tisztázza a Kedvezményezettel az 

eltérés okait, illetve arról tájékoztatja az Igazgatót, szükség esetén a GSZI Igazgatóját 

is.   

 

46.  A projekt, és a Program láthatóságának ellenőrzése 

 

 Harmadik személyek, illetve helyek tekintetében a megfelelő színvonalú és 

tartalmú megjelenést a projekt, illetve a Program láthatósága biztosítja. A projekt és a 

Program láthatóságának megvalósulása érdekében a projektmenedzser folyamatosan 

- a státuszjelentés és az időközi beszámoló útján, valamint a helyszíni ellenőrzés során 

- ellenőrzi, hogy a támogató okiratban meghatározottakat a Kedvezményezett teljesíti. 

 

 Ha a Kedvezményezett nem biztosítja a projekt és a Program támogató okirat 

szerinti láthatóságát, a projektmenedzser rövid úton haladéktalanul felszólítja annak 

biztosítására, egyúttal javaslatot tesz a végrehajtás módjára is. Amennyiben a projekt, 

és a Program láthatóságát a Kedvezményezett továbbra sem biztosítja, a 

projektmenedzser tájékoztatja az Igazgatót további intézkedés érdekében. 

 

 Amennyiben a projekt megvalósítása eleve kockázatos, vagy a projekt 

megvalósítását a láthatósága veszélyeztetheti, az Igazgató jóváhagyásával az 

ellenőrzések során a projektmenedzser a vizuális láthatóság biztosítására kötelezéstől 

eltekinthet. 
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47.  Az időközi ellenőrzés közös szabályai 

 

 Az időközi ellenőrzés során értékelni kell különösen 

a) a jelentés és a beszámolók szerinti státusz valódiságát, 

b) a készültségi szintnek megfelelően a projekt időben történő kivitelezésének 

valószínűségét, 

c) a Kedvezményezett projekt során tanúsított együttműködését, 

d) a Kedvezményezett projekt lebonyolítással kapcsolatos felkészültségét, 

e) a juttatás felhasználásának szabályszerűségét. 

 

 A Kedvezményezett státuszjelentésre és az időközi beszámolóra vonatkozó 

kötelezettségeit tartalmazó rendelkezéseket a támogató okiratban kell szabályozni. 

 

48.  Az Igazgató időközi ellenőrzéssel összefüggő feladatai 

 

 A 115. pontra tekintettel az Igazgató az időközi ellenőrzés adatai alapján a 

láthatóság biztosításának érdekében megkeresi a Kedvezményezettet. A megkeresés 

eredménytelensége vagy kiemelt projekt esetén kezdeményezi, hogy a Vezérigazgató 

közvetlenül keresse meg a Kedvezményezettet. 

 

 A projekt megvalósítása során a támogató okiratban és a mellékletben 

meghatározott, a projekt megvalósítására vonatkozó adatok, illetőleg a megvalósítás 

körülményei megváltozhatnak olyan mértékben, amely miatt a Kedvezményezett a 

támogató okirat utólagos módosítását kéri. A kérelmet az Igazgató megvizsgálja, és 

egyetértése esetén felterjeszti a Vezérigazgatóhoz jóváhagyásra. A Vezérigazgató 

jóváhagyása esetén az Igazgató előkészíti a támogató okirat és a melléklet 46. b) 

pontja szerinti utólagos módosítását. 

 

49.  Helyszíni ellenőrzés és eseti helyszíni ellenőrzés 

 

 A helyszíni ellenőrzés során az Ügynökség a projekt teljesítésének támogató 

okiratban meghatározott helyszínén ellenőrzi a projekt megvalósítására vonatkozó 

egyedi előírásokat, valamint a projekt és a Program támogató okiratban meghatározott 

láthatóságát.  

 

 Az Ügynökség a támogató okiratban meghatározottak szerint a juttatás 

összegének 30, 50, 80, illetve 100 százalékos felhasználásakor, de legalább 
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hathavonta, kivételesen a várhatóan 12 hónapnál rövidebb tartamú projekt esetében 

a projekt tartamának fele idején helyszíni ellenőrzést tarthat. 

 

 A 12 hónapot meghaladó tartamú projektek esetében a helyszíni ellenőrzés 

lehetőségét a projekt nyomon követés folyamatába kell tervezni (a továbbiakban: 

helyszíni ellenőrzési terv). A helyszíni ellenőrzési tervben külön meg kell jelölni, ha a 

projekt helyszínén helyi projektmenedzsert foglalkoztat az Ügynökség. A helyszíni 

ellenőrzési tervet a Vezérigazgatóhoz kell felterjeszteni. A helyszíni ellenőrzési terv a 

Vezérigazgató jóváhagyása esetén hajtható végre. 

 

 A helyszíni ellenőrzési tervre és végrehajtására a munkaügyi szabályzat 

kiadásáról szóló 9/2020 számú VIG utasítás külföldi kiküldetés engedélyezésére 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a helyszíni ellenőrzésben részt 

vevő projektmenedzser személyére az Igazgató tesz javaslatot. 

 

 A várhatóan 12 hónapnál rövidebb tartamú projekt esetén a helyszíni 

ellenőrzésre kivételesen, eseti jelleggel az Igazgató kezdeményezésére, a 

Vezérigazgató jóváhagyásával kerülhet sor (a továbbiakban: eseti helyszíni 

ellenőrzés). Az eseti helyszíni ellenőrzés végrehajtása egyebekben a helyszíni 

ellenőrzés végrehajtására vonatkozó szabályok szerint történik. 

 

50.  Helyi projektmenedzser 

 

 Amennyiben a projekt helyszínén az Ügynökség helyi projektmenedzsert 

foglalkoztat, a helyi projektmenedzser az Ügynökségtől kapott utasítás alapján 

ellenőrzi a projekt megvalósításának helyszínét, a megvalósítás folyamatát, a projekt 

és a Program láthatóságának biztosítására vonatkozó intézkedéseket. A helyi 

projektmenedzser az ellenőrzésről időközi beszámolót készít. 

 

 A helyi projektmenedzser helyszíni ellenőrzésére a helyszíni ellenőrzés és az 

eseti helyszíni ellenőrzés szabályai az irányadók azzal, hogy az ellenőrzésre minden 

esetben az eseti helyszíni ellenőrzés szabályait kell alkalmazni. 

 

51.  Együttműködő partner bevonása a projekt nyomon követésének 

folyamatába 

 

 Azokon a projekt helyszíneken, ahol az Ügynökség nem folytathat helyszíni 

ellenőrzést és nincs helyi projektmenedzser, az Ügynökség az Igazgató 
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kezdeményezésére a Vezérigazgató jóváhagyásával helyszíni ellenőrzés 

megvalósításában együttműködő partner közreműködését kérheti.  

 

 A projekt nyomon követésébe bevont együttműködő partner részére a támogató 

okirat és melléklete közül meg kell küldeni: 

a) a nyilatkozatot, 

b) az adománylevél, a támogatási szerződés kivonatát, 

c) az elfogadó nyilatkozatot, 

d) a meglévő státuszjelentést és időközi beszámolót, 

e) egyéb szükséges adatot (pl.: e-mail). 

 

52.  Szakmai beszámoló 

 

 A szakmai beszámoló az Ügynökség által meghatározott szempontrendszer 

alapján, magyar vagy angol nyelven a Kedvezményezett által összeállított olyan 

képes- és szöveges adatokat tartalmazó dokumentum, amely a projekt 

megvalósulását részletesen mutatja be. 

 

 A szakmai beszámoló fő részből, és mellékletekből áll. A fő rész tartalmazza a 

Kedvezményezettnek a projekt szakmai- és gazdasági megvalósulásáról szóló 

irányított tartalmú részletes szöveges beszámolóját. A mellékletek tartalmazzák a 

szakmai beszámoló fő részét alátámasztó valamennyi - különösen az audiovizuális és 

gazdasági szempontú - adatot.  

 

 A HHP Tv. 4.§ (2) bekezdése szerint a Kedvezményezett a projekt lezárását 

követő 60 napon belül köteles írásbeli beszámolót küldeni az Ügynökség részére. A 

projektmenedzser a Kedvezményezettet a beszámolási kötelezettségéről - az 

elfogadó nyilatkozatban megadott várható projekt-befejezési határidő lejáratát 15 

nappal megelőzően, írásban - emlékezteti. Az emlékeztetőben a Kedvezményezettet 

felhívja, hogy a szakmai beszámolót elektronikus úton küldje meg. 

  

 A projektmenedzser a szakmai beszámolót az érkezésétől (iktatásától) számított 

30 napon belül megvizsgálja. A szakmai beszámolót gazdasági szempontú 

véleményezésre megküldi a GSZI Igazgatónak. A szakmai beszámoló gazdasági 

szempontú véleményezése a határidőbe beszámít. 

 

 Amennyiben a szakmai beszámoló bármilyen szempontból kiegészítésre szorul, 

a projektmenedzser hiánypótlási jegyzetet (a továbbiakban: jegyzet) készít. A jegyzet 
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célja, hogy segítse a Kedvezményezettet a szakmai beszámoló megfelelő 

kiegészítésében. A projektmenedzser a jegyzetet az Igazgatóval és szükség esetén a 

GSZI Igazgatóval egyezteti, és a Kedvezményezett részére a szakmai beszámolón, 

vagy annak mellékleteként - a kiegészítésre legfeljebb további 15 nap biztosításával - 

elektronikus úton visszaküldi.  

 

 Amennyiben szükséges, a szakmai beszámoló megvizsgálására az Igazgató 

további határidőt engedélyezhet. 

 

 A projektmenedzser a - hiánypótolt - tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelő szakmai beszámolót megküldi az Igazgatónak és javaslatot tesz a szakmai 

beszámoló elfogadására.   

 

 A szakmai beszámolót az Igazgató előterjesztésére a Vezérigazgató fogadja el 

és erről a Kedvezményezettet írásban értesíti. A szakmai beszámoló elfogadása a 

projekt lezárása. A projekt lezárásával kezdődik a fenntartási időszak. 

 

1. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

 

 A támogatási szerződést lezáró szakmai beszámolóra a 130-137. pontokban 

foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az itt szabályozott eltérésekkel. 

 

 

53. Pénzügyi elszámolás 

 

 A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljes körűen kitöltött, és a 

Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott - személy által 

aláírt - számlaösszesítőt (a továbbiakban: számlaösszesítő).  

 

 A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a 

támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban 

megállapított költségeket, és: 

a) az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, 

típusát, 

b) a kiállításának keltét,  

c) a teljesítésének dátumát,  

d) a gazdasági esemény rövid leírását,  

e) nettó összegét,  
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f) bruttó összegét,  

g) a támogatás terhére elszámolt összeget,  

h) a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, 

i)     a pénzügyi teljesítés időpontját.  

 

 A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében 

annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét - a számlán 

vagy számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar 

Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon - forintra kell átszámítani, a Magyar 

Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat 

esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.  

 

 A pénzügyi elszámoláshoz - a számlaösszesítőben szereplő valamennyi tétel 

vonatkozásában - csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, 

gazdasági eseményt tanúsító dokumentumok és a pénzügyi teljesítést alátámasztó 

bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. Az eredeti bizonylatokon a 

Kedvezményezett köteles feltüntetni a jelen támogatási szerződés iktatószámát és azt, 

hogy a bizonylaton szereplő összeg a jelen szerződés terhére került elszámolásra. 

Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa 

meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.  

 

 Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósításához a Kedvezményezett 

saját forrást vagy egyéb bevételt is felhasznált, úgy a pénzügyi elszámolást arra 

vonatkozóan is - a támogatott tevékenység megvalósításának teljes (Pénzügyi terv 

szerinti) költségvetésére - köteles benyújtani.  

 

54. Szakmai beszámoló 

 

 A Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és 

(fotó)dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának 

szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás 

eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a költségtervben foglalt 

kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére jogosult 

aláírásával kell ellátni, A szakmai beszámolónak fentieken túlmenően – amennyiben 

az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításához 

szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát. 
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 A beszámoló határidejének elmulasztása vagy a beszámoló nem megfelelő 

teljesítése esetén a Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja a 

Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A 

beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig korlátlanul hiánypótoltatható. A 

beszámoló elfogadásáról Támogató Kedvezményezettet az elfogadástól számított 60 

(hatvan) napon belül írásban értesíti. 

 

 A Kedvezményezett köteles legkésőbb a beszámoló időpontjáig a támogatás fel 

nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére. A fel nem használt 

támogatás után esedékes, 34. pont szerinti kamat összegéről Támogató a jóváírást 

követően külön írásbeli értesítést küld. 

 

 A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek és lezártnak, ha a 

támogatási szerződésben, a szakmai programban és a költségtervben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák 

kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz 

aktiválásra került, Kedvezményezett támogatott tevékenység befejezését tanúsító, 

hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját Támogató 

jóváhagyta és a költségvetési támogatás pénzügyi rendezése az igazolt támogatás-

felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.  

 

 2. FENNTARTÁSI IDŐSZAK 

 

 A fenntartási időszak a projekt lezárását követő, a támogató okiratban 

meghatározott olyan időszak, amelynek tartalma alatt a Kedvezményezett a támogató 

okiratban meghatározott feltételek szerint a juttatással létrehozott értéket kezeli, jó 

állapotát megőrzi, a projekt láthatóságát biztosítja és a Támogató részére a projekt 

ellenőrzését lehetővé teszi. 

 

55.  Általános fenntartási időszak 

 

 Az általános fenntartási időszak a projektet lezáró szakmai beszámoló 

elfogadását követő napon kezdődik és legfeljebb öt évig tart. Általános fenntartási 

időszak esetén a láthatóságot biztosító tábla elmozdítható vagy véglegesen rögzített, 

papírból, műanyagból vagy fémből készül. A felülete az anyagának megfelelő az 

arculati kézikönyv szerinti színes ábrás és szöveges festett vagy egyéb más módon 

kialakított (matrica). 
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56. Különös fenntartási időszak  

 

 A különös fenntartási időszak legfeljebb 10 év, amennyiben 

a) a kérelmező által megvalósítani kívánt projekt kiemelkedően nagy értékű, 

b) kiemelkedő társadalmi hatása várható,  

c) a megvalósítás helyszíne kiemelt jelentőségű. 

 

 Különös fenntartási időszak esetén a láthatóságot biztosító tábla véglegesen 

rögzített, kőből vagy egyéb tartós, időt álló anyagból készül. A felülete az arculati 

kézikönyv szerinti színes ábrás és szöveges, részben festett, részben - amennyiben 

az anyag erre alkalmas - homorú vésett. 

 

57.  A fenntartási időszak ellenőrzése 

 

 A fenntartási időszak ellenőrzésére a harmadik részben meghatározott 

szabályokat kell alkalmazni. 

NEGYEDIK RÉSZ: MAGÁNADOMÁNYOK 
 

I. PÉNZADOMÁNYOK 

 

 Az Ügynökség adománygyűjtő tevékenységet is folytat. Kizárólag a banki 

átutalással vagy kártyás fizetéssel adott olyan adományokat fogadhatja el, amelyek a 

Program célkitűzéseit szolgálják vagy az Ügynökség működéséhez hozzájárulnak. 

 

 Adományozó lehet természetes vagy jogi személy. Az adomány a jelen rész 

alkalmazásában, magánadomány. 

 

 A beérkező adományokról az Ügynökség nyilvántartást vezet, és arról 

negyedévente tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot. 

 

1. TERMÉSZETES SZEMÉLY ADOMÁNYOZÁSA 

 

 Az Ügynökség a honlapján található adományozási felületen 

(https://hungaryhelps.gov.hu/adomanyozas/) illetve e-mail címen vagy telefonon 

keresztül fogadja a természetes személyektől beérkező adományt. Adomány „Üldözött 

keresztények megsegítése”, „Mindenkori humanitárius katasztrófák áldozatainak 

megsegítése”, „Humanitárius tevékenység támogatása” és „Az Ügynökség működési 

célú támogatása” címen adható. 

https://hungaryhelps.gov.hu/adomanyozas/
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 Az Ügynökség az adományozó személyes adatait rögzíti és az adományozó 

engedélyének megfelelő célra ill., a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, 

továbbá saját jogos érdekei érvényesítése érdekében használja fel. Különösen az 

alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: 

a) az adományozó neve, 

b) lakcímet vagy székhelye, 

c) az adományozó telefonszáma, elektronikus levelezési címe, 

d) adószáma, 

e) a befizetés, átutalás banki adatai, különösen a számlavezető pénzintézet 

megnevezéset, a befizető vagy számlatulajdonos neve, az adomány összeget, az 

adományozó közleménye, 

f) az adomány felhasználására vonatkozó adományozói utasítások, valamint 

g) az Ügynökség által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő 

információ. 

 

58. Adományok fogadása 1 000 000 HUF értékhatárig 

 

 Az Ügynökség korlátlanul fogad 1 000 000 HUF-ot meg nem haladó 

adományokat. Elektronikus úton és telefonon érkezett adományozási szándék 

esetében a szükséges adatok közlését követően a Vezérigazgató köszönő levelet 

küld, amely tartalmazza az utaláshoz szükséges banki adatokat az adományozónak. 

 

59. Adományok fogadása 1 000 001 – 10 000 000 HUF érték között 

 

 A természetes személyek 1 000 001 – 10 000 000 HUF érték közötti adományról 

szóló adományozási szándékát az Ügynökség jóváhagyásra előterjeszti az Államtitkár 

számára. Az adományt csak az Államtitkár jóváhagyásával fogadhatja. Az Államtitkári 

jóváhagyása esetén a Vezérigazgató köszönőlevélben küldi meg az utaláshoz 

szükséges banki adatokat. Amennyiben az Államtitkár az adományt elutasítja, az 

Ügynökség az elutasításról és annak indokairól értesíti az adományozni kívánó 

természetes személyt. 

 

60.  Adományok fogadása 10 000 000 HUF fölött 

 

 A természetes személyek 10 000 000 HUF értéket meghaladó adományozási 

szándékát az Ügynökség jóváhagyásra előterjeszti a Miniszter számára. Az adományt 

csak a Miniszter jóváhagyásával fogadhatja.  A Miniszter jóváhagyási jogát 

átruházhatja az Államtitkárra, ebben az esetben az Államtitkár jóváhagyását követően 
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fogadhatja az Ügynökség az adományt. Az adományozó természetes személy 10 000 

000 HUF értékhatárt meghaladó adomány esetében a Program keretein belül - a 156. 

pontban meghatározott címektől eltérően - az általa szabadon meghatározott címen is 

adományozhat. 

 

 Miniszteri vagy államtitkári jóváhagyás után Vezérigazgató köszönőlevélben 

küldi meg az utaláshoz szükséges banki adatokat. 

 

 Amennyiben a Miniszter vagy az Államtitkár az adományt elutasítja, az 

Ügynökség az elutasításról és annak indokairól értesíti az adományozni kívánó 

természetes személyt. 

 

 2. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY 

 

 A nem természetes személyek adományozására a természetes személyek 

adományozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az itt meghatározott 

eltérésekkel. 

 

 Az Ügynökség az adományozási felületen automatikusan, illetve a megkeresést 

követően rögzíti az adományozói nyilvántartásba az adományozó adatait:  

a) a nem természetes személy neve, 

b) székhelye, 

c) képviseletére jogosult neve, 

d) adószáma (amennyiben van), 

e) nyilvántartási száma (amennyiben van), 

f) adományozni kívánt összeg, 

g) adomány célja, tárgya. 

 

3. AZ ADOMÁNY FOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK 

 

 Az adomány elfogadása az adományozási felületen elektronikusan vagy a 

megkeresést követően postai úton megküldött - az adomány nyújtásához, az 

átláthatóságról és az összeférhetetlenségről szóló - nyilatkozattételhez kötött. 

 

 Az Ügynökség - a külföldi székhellyel rendelkezők kivételével - adomány 

igazolást állít ki a nem természetes személy adományozók számára. 
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4. A PÉNZADOMÁNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

 

 Az Ügynökség az összegyűjtött adományok felhasználására projektjavaslatot 

nyújt be az Államtitkárnak. Az Ügynökség az Államtitkár adomány felhasználásáról 

szóló döntésének megfelelően előkészíti az adományozó levelet. 

 

 Az adomány értékétől függetlenül, annak felhasználását követően az Ügynökség 

- ha rendelkezésre áll - a felhasználást dokumentáló fotó és audiovizuális tartalmak 

megküldésével értesíti az adományozót a felhasználásról, annak céljáról, célterületéről 

és célországáról. 

 

II. NEM PÉNZBELI ADOMÁNYOK 

 

 A nem pénzbeli adomány fogadására az itt szabályozott eltérésekkel a 

pénzadományokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 Az Ügynökség adománygyűjtő tevékenysége során nem pénzbeli adományokat 

is fogadhat.  

 

 A nem pénzbeli adományok célországba történő eljuttatását az Ügynökség akár 

a célországban található együttműködő partner bevonásával valósíthatja meg. 

 

 A nem pénzbeli adományok elfogadása során nincs értékhatárhoz kötött, az 59.-

61. alcímben meghatározott külön feltétel. 

 

 A beérkező nem pénzbeli adományokról az Ügynökség nyilvántartást vezet és 

annak felhasználása után esetenként tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot. 

 

61. Természetes személy adományozása 

 

 A PMI a természetes személy által megadott elérhetőségen keresztül pontos 

adatokat szerez be az adományozni kívánt természetbeni adományról (adomány 

jellege, mérete, esetlegesen szavatossága, adományozó által meghatározott cél stb.), 

döntési javaslatot tesz a Vezérigazgatónak az adomány elfogadásáról vagy 

elutasításáról. 
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 Amennyiben a Vezérigazgató az adományt elutasítja, az Ügynökség az 

adományozni kívánó természetes személyt értesíti az elutasításról és annak 

indokairól. 

 

 Amennyiben a Vezérigazgató az adományt elfogadja, köszönő levelet küld az 

adományozónak. Az elfogadást követően az Ügynökség javaslatot nyújt be az 

Államtitkárnak a természetbeni adomány felhasználására. Az adományt az Ügynökség 

az Államtitkár döntése szerint használja fel. 

 

62. Nem természetes személy adományozása 

 

 Az Ügynökség a honlapján található e-mail címen vagy telefonszámon keresztül 

fogadja a nem természetes személyek adományozási szándékát. 

 

 Az Ügynökség a megkeresést követően eljuttatja az adomány nyújtásához 

szükséges az adomány nyújtásához, az átláthatóságról és az összeférhetetlenségről 

szóló nyilatkozatot az adományozni kívánó nem természetes személynek, 

visszaérkezésével rögzíti az adományozói nyilvántartásba az adományozó alábbi 

adatait: 

a) jogi személy neve, 

b) székhelye, 

c) hivatalos képviselő neve, 

d) hivatalos képviselő születési helye, dátuma, 

e) adószáma (amennyiben van), 

f) cégbejegyzés száma (amennyiben van), 

g) adomány természetbeni tárgya, 

h) esetenként adomány célja. 

 

 Az adományozási folyamatot az Ügynökség kizárólag akkor kezdi el, ha a 

fentiekben tárgyalt nyilatkozat postai úton megérkezik az Ügynökséghez. 

 

 Az Ügynökség - a külföldi székhellyel rendelkezők kivételével - adomány 

igazolást állít ki a nem természetes személyek számára. 
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63. A természetbeni adományok felhasználása 

 

 Az ügynökség a természetbeni adományok felhasználására projektjavaslatot 

nyújt be az Államtitkárnak. Az Ügynökség az Államtitkár adomány felhasználásáról 

szóló döntésének megfelelően előkészíti az adományozó levelet. 

 

 Az adomány értékétől függetlenül, annak felhasználását követően az Ügynökség 

- ha rendelkezésre áll, a felhasználást dokumentáló fotó és audiovizuális tartalmak 

megküldésével - értesíti az adományozó természetes személyt a felhasználásról, 

annak céljáról, célterületéről és célországáról. 

ÖTÖDIK RÉSZ: INTEGRÁLT FOLYAMAT MENEDZSMENT RENDSZER  

 

 Az IFMR olyan erre a célra rendelt projektmenedzseri felület, amely 

segédeszközként szolgál az Ügynökség számára a támogatásokhoz kapcsolódó 

dokumentumok előállításában, kezelésében, nyilvántartásában. Az IFMR működési 

mechanizmusában követi a jelen eljárásrendben meghatározott feladatokat és 

folyamatokat. Ezek végrehajtásában automatizált megoldásokat biztosít az 

Ügynökség munkatársai és partnerei számára. Az Utasításban meghatározott 

eljárások során az IFMR-t kell alkalmazni.  

 

HATODIK RÉSZ: IRATKEZELÉS 
 

 A jelen utasításban meghatározott ügyintézés során a Hungary Helps Nonprofit 

Zrt. iratkezelési szabályzat kiadásáról szóló 23/2020 számú VIG utasítás 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

HETEDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

  Az utasítás - a 183. pontot kivéve - a kihirdetése napján lép hatályba. A 183. 

pont hatálybalépéséről külön utasítás rendelkezik. 

 

 


