
 

 

 

 1/8 

 

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 

„PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014.” 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

1. BEVEZETÉS 

„A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik alappillérét jelenti, ugyanis tevékeny-
ségének közvetlen hatása van a gazdasági környezetre, a vállalkozásokra és a polgárok életére. Ezért a jegybank, 
mint nemzeti intézmény küldetésének tekinti, hogy elsődleges céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése nél-
kül fenntartható pozitív eredménye terhére a közjót szolgálja és lehetőségeihez mérten olyan szakmai és össztársa-
dalmi célok megvalósításához nyújtson támogatást, amelyek tükrözik a hitelességet, értéket teremtenek, erősítik  a 
társadalmi és a közösségek közötti kohéziót, elősegítik a tudományos gondolkodást, gondozzák a tehetségeket és 
fejlesztik a pénzügyi kultúrát.” 
 

A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiája 2014. 
 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás stratégiai céljai között feladatának tekinti a pénzügyi 
kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi fogyasztóvédelem és a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó 
közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejleszté-
sét, a fogyasztói jogérvényesítés elősegítését valamint részt vállal a civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenysé-
gének támogatásában a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló támogatási program működtetésével. 
 
Jelen dokumentum rögzíti a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló támogatási program 2014. évi csatlakozási feltét-
eleit, a pályázatok formáját, módját, a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárásokat (Pályázati Kiírás). 

2. A TÁMOGATÁS CÉLJAI, ALAPELVEI 

2.1. Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló stratégiai elvei 

A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatása és pénzügyeikhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségei-

nek biztosítása kiemelt társadalmi és gazdasági érdek. Felismerve ezen területek fejlesztési lehetőségeit a MNB, mint 

Kiíró (továbbiakban Kiíró) országos lefedettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszer kialakítását 

kezdte meg. Kiemelten fontos a fogyasztók pénzügyi kiszolgáltatottságának jelentős mértékű csökkentése, a pénz-

ügyi fogyasztóvédelmi jogorvoslati érdekeik érvényesítésének széleskörű elősegítése, valamint a lakosság pénzügyi 

tudatosságának növelése. 

A program célja, hogy támogassa egy olyan Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló létrehozását, mely hosszú távon és 

tevőlegesen hozzájárul egy új szemléletű, magas szintű pénzügyi kultúra kialakulásához. 

2.2. Rendelkezésre álló keretösszeg 

2014. évre a pénzügyi fogyasztói tudatosságot, valamint a pénzügyi kultúrát fejlesztendő országos kiterjedésű pénz-

ügyi fogyasztóvédelem kialakítását támogató Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló létrehozására és támogatására az 

MNB igazgatósága 77 544 000 Ft, azaz hetvenhétmillió-ötszáznegyvennégyezer forintot hagyott jóvá. 

2.2.1. Keretösszeg forrása 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (3) bekezdés b) pont alapján az MNB által kiszabott 

bírságok képezik a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló program finanszírozásának forrását.  
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2.3. Támogatási időszak 

Jelen kiírás keretében a 2014. évben, a támogatási rendszer feltételeinek megfelelő, 2014. június 1-jét követően 

indult vagy induló, legkésőbb 2015. május 31-ig megvalósuló projektekkel lehet pályázni. A támogatások kifizetésé-

nek végső határideje 2014. december 31. A projektek megvalósulására vonatkozó beszámolók leadásának végső 

időpontja 2015. június 30. 

3. A TÁMOGATÁS FORMÁJA 

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló 2014-es támogatási programja projekt alapon kerül kialakításra. A támogat-

ható projektek megvalósítása során a pályázók az MNB irányelveit elfogadva, a pénzügyi fogyasztóvédelmet, a pénz-

ügyi tudatosság és a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló össztársadalmi értékeket hoznak létre. A program során 

elnyert források kizárólag a 3.1-es fejezetben meghatározott kategóriákhoz kapcsolódó projektek megvalósítására 

fordíthatóak. 

A támogatási összeg a projekt 100%-át fedezheti, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatási 

összeg a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően több részletben is átutalásra kerülhet, a 

kérelemben vállalt kötelezettségek teljesítésére figyelemmel. A megítélt összeg vissza nem térítendő támogatás 

formájában kerül odaítélésre. 

3.1. A támogatás kategóriái 

(1) „A fogyasztók pénzügyi jogérvényesítését elősegítő és támogató független szakmai tevékenység”  

A pályázatra benyújtott projekt keretében a civil szervezet tagjai, munkatársai szakmai hozzáértésükkel 

és szakértői munkájukkal támogatják tagjaikat és a fogyasztókat, valamint elősegítik a fogyasztók érde-

keinek és jogainak érvényesítését, feltárják a problémákat, hiányosságokat, munkájuk során értékelik a 

pénzügyi fogyasztói jogok érvényesülésének lehetőségeit. 

E kategória főbb szempontjai: 

 Teljes körű felvilágosítás a fogyasztók részére pénzügyi fogyasztói jogaikkal kapcsolatos infor-

mációkról. 

 Általános, lokális vagy országos szintű pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatás különböző ATL 

marketingkommunikációs eszközök (pl.: nyomtatott megjelenés, nyomtatott szóróanyagok, 

rádiós megjelenés… stb.) által. 

 A jogérvényesítési fórumok lehetőségeinek, elérhetőségének kiemelése mind helyi, mind or-

szágos vonatkozásban. 

 Pozitív, valós, megtörtént eseteken keresztül a sikeres pénzügyi fogyasztóvédelmi jogérvénye-

sítés szemléltetése. 

 Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi problématérkép kialakítása.  

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely: 

 alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik, 

 munkatársai fogyasztóvédelmi területen magasan kvalifikáltak, 

 tevékenységei között szerepel a szakértői, jogérvényesítő tanácsadás, 

 munkatársai tapasztalattal rendelkeznek a jogszabályok értelmezése terén. 
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(2)   „Pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató információs rendszer kialakítása és működtetése”  

A pályázatra benyújtott projekt keretében az aktuális pénzügyi fogyasztóvédelmi közérdeklődésre vála-

szokat adó, hasznos szakmai üzeneteket közérthető nyelvezetben hordozó tájékoztató tartalmak eseti 

vagy rendszeres megjelentetése valósítható meg. A társadalom széles rétegeit érintő kérdések megvá-

laszolása online formában. 

E kategória főbb szempontjai: 

 Az aktuális online fogyasztói trendekhez igazodva, innovatív marketing megoldásokkal növelni 

a pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatás szintjét. 

 Az információáramlásnak és az információs versenynek megfelelően aktuális pénzügy fogyasz-

tóvédelmi kérdések bemutatása/elemzése, a fogyasztók rávezetése a kérdések fontosságára. 

 A pénzügyi kultúra növelése innovatív online megoldások által. 

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely: 

 alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik, 

 kiemelkedő online jelenléttel bír, 

 rendszeresen frissülő, aktuális tartalmai közérthetők, a fogyasztók számára hasznos informáci-

ókat tartalmaznak 

 folyamatosan közérthetően tájékoztatja a fogyasztókat jogaikról. 

 

(3) „A tudatos pénzügyi fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében 
pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások és tájékoztatók szervezése, lebonyolítása” 

A pályázatra benyújtott projekt keretében kifejezetten a pénzügyi tudatosság növelése, illetve a pénz-

ügyi kultúra kialakítása érdekében végzett rendszeres és/vagy országos civil tevékenység valósítható 

meg. A személyesség hangsúlyozása interaktív előadások, rendezvények vagy táborok szervezésével.  

E kategória főbb szempontjai: 

 Pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosság növelése – elsősorban vidéken – a diákok körében 

olyan kötetlenebb formában, mely során személyesen is közelebb kerülnek a témához (pl.: 

rendezvény, vetélkedő, tábor, stb.). 

 A felnőtt – elsősorban vidéki – lakosság körében a pénzügyi tudatosság, pénzügyi kultúra-

fejlesztés személyes jelenléttel (pl.: workshopok, interaktív előadások, rendezvények, stb.). 

 Cél, hogy a szakmai tartalom közérthetően és hatékonyan érjen el az egyes csoportokhoz. A 

személyesség hatására a fogyasztók közelebb kerüljenek a pénzügyi tudatosság, pénzügyi kul-

túra fogalmaihoz, eszközeihez, a rendezvények segítségével készségszinten használni tudják 

azokat. 

 A projekt során felmért, pénzügyi fogyasztói hozzáállás, fogyasztói attitűdök, tájékozottság és 

az ezekhez kapcsolódó tapasztalatok szakmai megosztása. 

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely: 

 alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik, 

 tapasztalattal rendelkezik a fogyasztóvédelmi oktatás, programszervezés területén, 

 széles társadalmi rétegekhez ér el személyesen is, 
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 munkatársai fogyasztóvédelmi területen magasan kvalifikáltak. 

(4) „A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek pénzügyi tudatosságának növelése”  

A pályázatra benyújtott projekt keretében a koruk, lakhelyük, képzettségük, vagy egyéb szempont miatt 

hátrányos helyzetű sérülékeny társadalmi csoportok pénzügyi tudatosságának növelése érdekében vég-

zett tevékenység.  

E kategória főbb szempontjai: 

 Alapvető pénzügyi ismeretek, a pénzügyi tudatosság alapjainak eljuttatása hátrányos helyzetű, 

sérülékeny csoportokhoz (pl.: fogyatékossággal élők, idősek, nyugdíjasok, szegénységben élők, 

hátrányos helyzetű régiókban élők, stb.) 

 Közérthető, a célcsoport igényeinek megfelelő kommunikációs stratégiával (a célravezető esz-

közökkel a leghatékonyabb csatornákon keresztül) a legfőbb pénzügyi ismereti és pénzügyi fo-

gyasztóvédelemi jogokra vonatkozó információk átadása. 

 Hatékony felvilágosítás, a pénzügyi tudatosság növekedésének visszamérése és a tapasztalatok 

megosztása, publikálása. 

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely: 

 alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik, 

 tevékenysége eléri a hátrányos helyzetű/sérülékeny csoportokat, 

 közérthetően, az adott célcsoport szokásainak legjobban megfelelő csatorna használatával 

kommunikál, 

 céljai között szerepel a hazai pénzügyi tudatossági szint emelése. 

3.2. Nem támogatható projektek kritériumai 

A támogatás nem fordítható: 

a) a civil szervezet napi működési költségére (bérleti díjak, közüzemi díjak, stb.),  

b) gazdasági-vállalkozási tevékenység ellátására,  

c) bérekre és azok járulékainak megfizetésére, 

d) politikai tevékenységre, pártokkal összefüggő bármilyen feladat ellátására. 

A Pénzügyi fogyasztóvédelmi civil háló pályázati rendszerében nem lehet olyan projektekre támogatást igényelni, 

amelyek rendelkeznek más pályázati forrásból származó támogatással, ideértve azt is, hogy a támogatott projektre a 

támogatott időszakban más pályázati forrás nem használható. 

 

3.3. Egyes projektekhez igényelhető maximális összegek 

Témakör 
Projektenként maximálisan 

igényelhető összeg 

(1) „A fogyasztók pénzügyi jogérvényesítését elősegítő és támogató független 

szakmai tevékenység” 
5 000 000 Ft 

(2)   „Pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató információs rendszer kialakítása és 

működtetése” 
10 000 000 Ft 

(3) „A tudatos pénzügyi fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájé-

kozottságának javítása érdekében pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások és tájé-

koztatók szervezése, lebonyolítása” 

7 500 000 Ft 
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(4) „A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek pénzügyi tudatosságának növelé-

se” 
5 000 000 Ft 

4. JOGOSULTAK KÖRE, JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

A támogatás keretében nyújtott finanszírozást olyan Magyarországon bejegyzett és legalább 3 éve működő civil, 

nonprofit, saját költségvetéssel rendelkező szervezetek felé kívánjuk irányítani, amelyek a mindenkori kormánytól 

függetlenül, magánjogi szabályok alapján működnek. Ezek lehetnek olyan jogi személyek (egyesületek, alapítványok 

vagy az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek), amelyek önkéntesen létrehozott, önkormányzattal ren-

delkező, alapszabályában meghatározott célra alakultak, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek, céljuk elérésére 

szervezik tagjaik tevékenységét, de lehetnek civil társaságok is.  

A támogatási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a pályázó civil szervezet a témában végzett tevékenysége szere-

peljen a szervezet tevékenységei között, és abban az elmúlt, 3 éves időszakban aktívan és dokumentáltan tevékeny-

kedjen, valamint az adott tevékenységet a fogyasztók számára díj- és térítésmentesen végezze. A civil szervezetekkel 

szemben elvárás, hogy tevékenységüket oly módon folytassák, amely nem sérti vagy veszélyezteti az MNB jó hírét. 

A pályázó szervezet nem állhat felszámolás, végelszámolás alatt és feltétel továbbá, hogy nincs ellene csődeljárás.  

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki 

 a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, 

 a szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van, 

 a 2011. évi CLXXXV. törvény II. fejezetben megjelölt eljárások hatálya alatt áll, 

 munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek. 

A támogatás nem fordítható köztartozás vagy egyéb tartozás finanszírozására. Amennyiben a pályázó szervezet ellen 

a pályázati összeg teljes- vagy időarányos kifizetésének időpontjáig felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás in-

dul, a Kiíró a pályázati támogatási összeg vagy részösszeg kifizetését felfüggeszti. 

5. JELENTKEZÉSI FOLYAMAT 

5.1. A támogatási kérelem benyújtásának módja 

A támogatási kérelem kizárólag az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil háló formanyomtatvány hiánytalan kitöl-

tésével nyújtható be. A formanyomtatványhoz – amennyiben szükséges - maximum 5 oldalas melléklet csatolható. 

A formanyomtatvány a Magyar Nemzeti Bank honlapján érhető el. A formanyomtatvány általános, a civil szervezet 

működésére vonatkozó részét, továbbá az egyes megpályázandó projektekre vonatkozó projekt-adatlapot kinyom-

tatva és cégszerű aláírással ellátva a szükséges igazolásokkal és egyéb okirati másolatokkal (30 napnál nem régebbi 

adóhatóság által kiállított igazolás, bírósági nyilvántartási kivonat, aláírási címpéldány vagy az aláírás-mintát igazoló 

más, hiteles dokumentum másolata) postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Köz-

ponthoz. 

Postai úton a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1013 Budapest, Krisztina körút 39. címre 

kérjük eljuttatni a támogatási kérelmet, személyes benyújtásra a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgála-

tán (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) nyitvatartási időben van lehetőség.   

A borítékon kérjük feltüntetni a „Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló 2014” elnevezést. 

A pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátott, összetűzött vagy összefűzött, és minden oldalán aláírt 1 eredeti és 

1 másolati példányban (annak megjelölésével, hogy melyik az eredeti, amely a másolati példány eltérése esetén 

https://felugyelet.mnb.hu/intezmenyeknek/bal_menu/formanyomtatvanyok/urlapok_kivalasztasa?formid=259
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irányadó) kell benyújtani. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között bármilyen eltérés van, úgy az „erede-

ti”-ként megjelölt pályázatban foglaltakat fogadja el és értékeli a Kiíró. 

5.2. Benyújtható kérelmek száma 

A támogatási kérelemben feltüntetett projektek alapján egy szervezet egy projektre egy javaslatot adhat be. Ugyana-

zon szervezet azonban egyszerre jogosult lehet több projekt támogatására is a fent részletezettek közül. Egy civil 

szervezet egy kérelmet nyújthat be és maximum 2 projekt megvalósításának támogatását kérheti, annak érdekében, 

hogy a rendelkezésre álló keretösszegből minél szélesebb körben részesülhessenek a civil szervezetek. 

 

5.3. Tartalmi és formai elemek 

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges az 5.1-es pont szerint elérhető formanyomtatvány hiánytalan kitölté-

se, a kért adatok maradéktalan megadása és az állításokat alátámasztó nyomtatványok, okiratok másolatainak csato-

lása.  

A formai bírálat szempontjai, ellenőrző listája: 

 Kritérium megnevezése 
Megfelelt/ 

Nem felelt meg 

1. Határidőn belül benyújtott kérelem  

2. A formanyomtatvány hiánytalan kitöltése  

3. A Nyilatkozat aláírása  

 

5.4. Határidők 

A támogatási kérelmek beérkezésének határideje 2014. augusztus 14., csütörtök, 16.00 óra. A postán beérkező 

pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség pályázót terheli, a Kiíróra semmilyen módon át 

nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtá-

sára nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2014. augusztus 14. napján a megadott címre beérkezik. A postai 

feladásból származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérí-

tése, elirányítása, stb.) a pályázó viseli. 

 

Személyes benyújtásra a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina körút 

39.) van lehetőség 2014. augusztus 14. csütörtök, 16.00 óráig. A személyesen benyújtott pályázatot zárt borítékban 

kell átadni. 

A bármilyen ok miatt a határidőn túl beérkezett támogatási kérelmeket a Kiíró érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.  

A támogatások kifizetésének végső határideje 2014. december 31. A civil szervezetek a megvalósult projektekről és 

a támogatás pénzügyi felhasználásáról legkésőbb 2015. június 30-ig kötelesek teljes körűen az MNB-t tájékoztatni.  

Mindaddig, amíg a civil szervezet a támogatás felhasználásáról, a projekt megvalósulásáról nem tájékoztatja az MNB-

t, a következő évi támogatásból nem részesülhet. 

6. DÖNTÉSHOZATAL 

6.1. Bíráló bizottság 

A támogatási kérelmek – az MNB igazgatóság által jóváhagyott alapelvek és bírálati szempontok alapján történő - 

elbírálásáért 5 tagú bizottság a felelős, melynek elnöke a fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
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igazgató. A bíráló bizottság szakmai döntése alapján a projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket az MNB igaz-

gatósága hagyja jóvá. 

6.2. A támogatási kérelmek elbírálása 

A bíráló bizottság a kérelmeket tételesen és projektenként megvizsgálja. Minden szakmailag elfogadható támogatási 

kérelemhez kapcsolódóan a bíráló bizottság meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb 

vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a pályázóra vonatkozó keret rendelkezésre áll.  

 

A bontási eljárás nem nyilvános, arról a bíráló bizottság külön felvilágosítást nem ad. A határidőben, szabályszerűen 

beérkezett pályázatok bontását a benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül kezdi meg. A 

pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre. A határidőn túl beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem 

bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz 

fel. 

A bizottság a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja:  

 a kérelem támogatása,  

 a kérelem csökkentett összegű támogatása,  

 a kérelem elutasítása.  

6.3. Értékelési szempontok 

A pályázatok elbírálásakor az alábbi szempontok kerülnek vizsgálatra: 

a) formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (határidőben történő benyújtás, szükséges alaki és 

formai követelmények teljesítése, szükséges iratok rendelkezésre állása, stb.), 

b) a civil szervezet alapszabálya/alapító okirata és bírósági nyilvántartása szerinti tevékenységének besorolása 

(bírósági nyilvántartás), 

c) a civil szervezetfinanszírozási formája, 

d) ajánlati kötöttség vállalása,  

e) a civil szervezet saját tevékenységére vonatkozó, létesítő okiratában vagy nyilvánosan elérhető fórumain 

meghatározott céljai, működési elvei, ezek összhangja az MNB által megfogalmazott támogatási célokkal és 

elvekkel, 

f) a szervezet szakmai múltja, az elmúlt 3-5 évben végzett szakmai tevékenységének főbb eredményei, a 

pénzügyi tudatosság és kultúra fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, a szervezet ügyfél-elérésének 

száma, 

g) a civil szervezet létszáma, 

h) a civil szervezet korábbi, az elmúlt 3-5 évben kifejtett oktatási, tájékoztatási és információs tevékenysége, a 

szervezet médiakapcsolatai, 

i) a civilszervezet marketingtevékenysége, a szervezet kommunikációjának gyakorlata, 

j) a civil szervezet korábbi munkássága a társadalmi felelősségvállalás témakörében, 

k) a civil szervezet tevékenységében külön figyelmet fordít-e a sérülékeny, hátrányos helyzetű csoportokra, 

l) a civil szervezet tevékenységének földrajzi kiterjedése (országos hatáskörrel vagy regionális kiterjedéssel 

végzi-e tevékenységét), 

m) a civil szervezet korábbi innovációi (pl. széles körben alkalmazott, a fogyasztók tájékozódását elősegítő meg-

valósítások), 

n) a civil szervezet saját tartalom-előállítási rendszere, módszerei, 

o) a pályázat/projektterv szakmaisága (megalapozottsága, az MNB céljainak és elveinek történő megfelelés), 

p) a pályázat részét képező projektterv megvalósíthatósága, pénzügyi tervének megalapozottsága, 

q) a pályázat részét képező projektterv átláthatósága (a szervezet vezetőinek és a támogatások felhasználásá-

nak transzparenciája), a támogatás felhasználására vonatkozó tervek,  
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r) a projekt várható eredményei. 

 

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE 

 

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha: 

a) nem felel meg a Pályázati Kiírásban a pályázat formai követelményeire meghatározott feltételeknek; 

b) nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek; 

c) nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket; 

d) a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be, 

e) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kírásban foglalt személyi feltételeknek; 

f) a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak; 

g) a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat; 

h) pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte; 

i) a pályázó a Kiírásban közölt feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket ajánl; 

 

EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

 

Eredménytelen az adott témakörre jogosultságonként meghirdetett pályázati eljárás, ha 

a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be; 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek; 

  

d) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg és a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítja. 

6.4. Döntést követő értesítés 

Az MNB Igazgatóságának döntését követő 10 munkanapon belül a pályázata eredményéről a támogatási kérelmet 

benyújtókat az MNB postai úton, levélben értesíti. 

A támogatási szerződés megkötésének módjáról és időpontjáról a PFK tájékoztatja a nyerteseket. 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A Kiíró a pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket a civilhalo@mnb.hu e-mail címen fogad-

ja. 

A Kiíró rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől függetlenül a 

pályázót terheli.  

A Kiíró kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét. 

A Kiíró a pályázati eljárás során nem biztosít jogorvoslati lehetőséget. 

mailto:civilhalo@mnb.hu

