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A Pályázat célja 

A Pályázati kiírás célja 

A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes 

szemlélet, irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő 

stratégia (2017-2023) elfogadásáról döntött. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze 

kell hangolni, ennek érdekében a pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a PM 

került kijelölésre. 

A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését 

szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeken keresztül, amelyek alapító 

okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja egy adott oktatási intézmény tevékenységének támogatása. 

A támogatás olyan tanórán kívüli iskolai programok megvalósítását kívánja segíteni, amelyek különböző 

tantárgyak (matematika, informatika, történelem, földrajz, életvitel) tematikájához kapcsolódnak és inno-

vatív, gyakorlatorientált módszereket alkalmazva (pl. drámapedagógia, projektmunka, gamifikáció) járul-

nak hozzá a tanulók pénzügyi tudatosságához szükséges ismeretek és készségek elsajátításához és bőví-

téséhez. A pályázat útján lehetőség nyílik a tanórán kívüli programok megvalósításához szükséges megfe-

lelő pénzügyi kompetenciával rendelkező szakértők (gyakorló pénzügyi szakemberek, pénzügyi-gazdasági 

felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonásának támogatására is. 

Támogatástartalom 

500 000 – 3 000 000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

 A támogatás maximális intenzitása: 100% 

 A program megvalósításhoz saját forrás 

nem szükséges.  

 Amennyiben a Pályázó a program megvaló-

sításához saját forrást is biztosít, a saját for-

rás a Pályázó önerejéből és egyéb forrásból 

állhat. Az államháztartás egyéb alrendsze-

reiből nyújtott támogatás nem számítható 

bele az egyéb forrásba. 

 A saját forrás rendelkezésre állásáról a Pá-

lyázónak nyilatkozni szükséges. 

 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő költségvetési támoga-

tás 

 

Rendelkezésre álló forrás 

20 millió Ft  

 

A támogatás forrása 

Magyarország központi költségvetésének XV. 

Pénzügyminisztérium fejezet 25. Fejezeti ke-

zelésű előirányzatok cím 7. Egyéb fejezeti ke-

zelésű előirányzatok alcím 4. Nemzetgazda-

sági programok jogcímcsoport fejezeti keze-

lésű előirányzata. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 

 A pályázatok benyújtásának lehetőségét a 

Pályázati Kiírás közzétételét követő 45 na-

pot követően a PM lezárja.  

 A forráskeret 200%-át elérő támogatási 

igény beérkezése esetén a PM felfüggeszt-

heti a Pályázatot. 

 

A pályázók köre, kizáró okok 

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be pályázatukat: 

 alapítványok, egyesületek (GFO 519, 529, 563, 565, 569) amelynek alapító okiratban, illetve 

alapszabályban foglalt célja oktatási intézmény tevékenységének támogatása. 

 

Általános szabályok: 

 pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be; 

 egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult; 

 a Pályázat egy program, projekt (a továbbiakban: program) megvalósulására nyújtható be; 

 Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 

 

A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki: 

 a 6.2. pont szerinti – a Pályázati Adatlaphoz tartozó – Nyilatkozatot és a szükséges dokumentumokat 

határidőre benyújtotta; 

 megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek; 

 nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról; 

 hozzájárul a támogatás tárgyának, összegének és a program megvalósítási helyének, időpontjának 

nyilvánosságra hozatalához; 

 hozzájárul az Infotv. alapján a pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak 

monitoring tevékenységhez történő felhasználásához. 

 

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben 

 a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 

 a pályázatban megjelölt célra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszí-

rozás következne be; 

 jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irá-

nyuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll; 

 a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szol-

gáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

 a Támogatói Okirat kiadása feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentu-

mokat nem nyújtja be, vagy megtett nyilatkozatát visszavonja; 

 esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van. 
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Támogatható tevékenységek 
Támogatható tevékenységek 

a) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai versenyek rendezése; 

b) Pénzügyi tudatosság témájú rendhagyó iskolai tanórák megvalósítása; 

c) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai szakkörök megvalósítása; 

d) Pénzügyi tudatosság témájú szünidei iskolai táborok lebonyolítása; 

e) Pénzügyi tudatosság témájú egyéb iskolai programok megvalósítása; 

f) Iskolai diákújságok, diákrádiók, webfelületek számára a diákok pénzügyi tudatosságát fejlesztő tar- 

talom biztosítása. 

 

A támogatott tevékenység szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

A támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: 

1) A programnak illeszkednie kell a Kormány lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiájához kap-

csolódó kétéves cselekvési terv programpontjaihoz. 

2) A Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a program költségeit bemutató költ-

ségterv. Amennyiben a pályázat csökkentett támogatási összeg kerül támogatásra, a Támogatói Okirat 

kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a csökkentett összegű program költségeit bemutató költ-

ségterv. 

3) A pályázatban be kell mutatni a célcsoport pénzügyi kultúrájának fejlesztése irányába teendő lépéseket. 

4) Szükséges bemutatni, hogy a tervezett program hogyan hat a célcsoport pénzügyi tudatosságára. 

5) A támogatott program kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása, az alábbiak szerint: 

o a Kedvezményezett működő honlapján (amennyiben rendelkezik) a programhoz kapcsolódó tájékoz-

tató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezéséig; 

o kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése. 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama 

A támogatott tevékenység megvalósítása a 2019/2020-as tanévhez kapcsolódik. 

 

A támogatott tevékenység megkezdése 

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja a következő: 

 az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 

 a megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés 

létrejöttének a napja,  

 szolgáltatás vásárlása esetén az első teljesítésigazolás. 

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja nem lehet korábbi, mint 2019. augusztus 1. és nem lehet ké-

sőbbi, mint a Támogatói Okirat keltétől számított hat hónap. 

 

A támogatott tevékenység befejezése 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha 

a) a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült, 

b) a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, 

c) a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek), 

d) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, bizonylatokkal alátámasztott beszámoló-

ját a PM számára benyújtotta, 

e) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, bizonylatokkal alátámasztott beszámoló-

ját a PM jóváhagyta és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás- felhasználásnak megfelelő 

mértékben megtörtént.  

A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges a)-c) pontban szereplő kritériumok megvalósítására 2020. 

augusztus 31-ig van lehetőség. 

 

 

Fenntartási kötelezettség 

A fenntartási kötelezettség a támogatott te-

vékenység keretében létrehozott vagy be-

szerzett eszközök tekintetében a támogatási 

időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásá-

val kezdődik, és a beszámoló elfogadásától 

számított 3 évig tart. 

A támogatás által létrehozott vagy beszerzett 

eszköz – ha az a Kedvezményezett tulajdo-

nába kerül – a fenntartási időszak végéig csak 

a PM előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, 

adható bérbe vagy más használatába, illetve 

terhelhető meg. A PM a jóváhagyás feltétele-

ként kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalá-

sának biztosítása érdekében a beruházással 

létrehozott vagy beszerzett eszköz elidegení-

tése esetén az új tulajdonos a Kedvezménye-

zett helyébe – részleges elidegenítés esetén a 

Kedvezményezett mellé – bérbe vagy más 

módon történő használatba adás esetén – e 

jogviszony fennállásának idejére – a Kedvez-

ményezett mellé a támogatási jogviszonyba 

lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásá-

ról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

Szoftver létrehozása vagy beszerzése esetén 

a fenntartási időszak alatt a szoftvert az ere-

deti célnak megfelelően folyamatosan, díj-

mentesen, mindenki számára elérhetővé kell 

tenni. 

Kedvezményezett köteles a támogatás által 

létrehozott vagy beszerzett eszközök vagyoni 

szempontú védelmét saját költségén folya-

matosan biztosítani, továbbá köteles gondos-

kodni azok rendeltetésszerű használatáról, il-

letve szükség esetén az eredeti állapotnak 

megfelelő pótlásokról. Kedvezményezett kö-

teles az eszköz-karbantartási munkálatait a 

hatályos jogszabályok által előírt módon do-

kumentálni és ezt az elszámolás/ellenőrzés 

során a PM, valamint az ellenőrzésre jogosult 

szervek számára igazolni. 

Amennyiben a támogatásból beszerzett esz-

közök karbantartására kerülne sor, úgy a 

Kedvezményezett jogosult – Támogatói Ok-

irat módosítás és előzetes támogatói jóváha-

gyás nélkül – munkálatok elvégzésére, 

amennyiben a támogatási cél nem sérül, va-

lamint a munkálatok elvégzése nem veszé-

lyezteti a Támogatói Okiratban vállalt kötele-

zettségek teljesítését.  
A PM előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási 

és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül 

is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy 

elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó 

teljes vagy részleges elidegenítése vagy selej-

tezése. 


