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 Egyházi célú támogatási lehetőség – az egyházi táborok és közösségi célú 

programok támogatása (EGYH-KCP-20). 

 

 A Pályázat célja 

Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában támaszkodik 

a társadalom legnagyobb értékközösség alkotóira, az egyházakra. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemze-

tiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja, hogy a Felhívás közzétételével felmérje azon támo-

gatási igényeket, amelyek a 2020. költségvetési év során az egyházi jogi személyek hitéleti valamint közös-

ségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.  

Támogatástartalom 

200.000 Ft – 500.000 Ft 

 

 

Támogatás intenzitása 

 A saját forrás előírásától függően. 

 

 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás. 

 

 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás közzétételével kerül felmérésre. 

 

 

A támogatás forrása 

A 2020. évi költségvetés 30/1/30/8 Egyházi kö-

zösségi célú programok támogatása fejezeti 

kezelésű előirányzatának terhére nyújtható 

be támogatási kérelem. 

  

 

Támogatási előleg 

A költségvetési támogatás folyósítása egy ösz-

szegben történik 100% előleg formájában. 

 

 

Saját forrás, önerő 

Előírásra kerülhet a Támogatói Okirat kiállítá-

sát megelőzően. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 

 A pályázat elektronikus pályázói felületen 

történő véglegesítésének határideje:  

2019. november 28. 23:59 

 

 

A pályázat benyújtásának módja 

A kérelem kizárólag elektronikus úton, az 

EPER-en keresztül, az adatlap kitöltésével 

nyújtható be.  

 

 

A pályázat megvalósítási időszaka 

2020. január 1. – 2020. december 31. 

 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 Hitéleti és közfeladat-ellátást szolgáló egy-

házi épületek felújítása, fejlesztése. 

 

 

A pályázók köre 

Pályázat benyújtására jogosultak 

 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 1 1 . § a szerinti egyházi jogi személyek amelyek a statisz-

tikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti 

egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 

558, 559). 

 

 Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek. 

 

Támogatható tevékenységek 

 Egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó 

erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása. 

 Azon egyházi közösségi programokhoz kapcsolódó eszközök vásárlása (kivéve elektronikus eszközök), 

melyek illeszkednek a helyi közösség hitéleti tevékenységébe. 

 A határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai, hitéleti, kul-

turális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek.  

 Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok. 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 Hitéleti és közfeladat-ellátást szolgáló egyházi épületek felújítása, fejlesztése. 

 

Elszámolható költségek és az igényelhető támogatás összefüggései 

 kizárólag eszközökre benyújtott kérelem esetén a maximális támogatás: 200.000 Ft 

 kizárólag programra benyújtott kérelem esetén a maximális támogatás: 500.000 Ft 

 vegyes célra benyújtott kérelem esetén a maximális támogatás: 500.000 Ft de ebből az eszközökre 

fordítható támogatás mértéke legfeljebb 20%.   

 


