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A Felhívás célja és tárgya 

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, va-

lamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezen 

célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesz-

tése.  

A felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társa-

dalmi kohéziójának megerősödésére. A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti 

állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi 

terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. 

Támogatás igényelhető egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi tereinek, továbbá 

már meglévő, használaton kívüli épületek, épületrészek (különösen: plébánia, parókia, egy-

házi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, 

szobor és kálvária) felújítására, bővítésére, új közösségi tér kialakítására, valamint az egyházi 

közösségszervező személy foglalkoztatására. 

 

 

Támogatástartalom 

- Építés: 30 000 000 Ft 

- Közösségszervező: 2 969 460 Ft 

- Összesen: 32 969 460 Ft, melybe bele-

számítandó az önállóan nem támo-

gatható tevékenységekre igényelhető 

támogatási összeg is. 

Támogatás intenzitása 

100% 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás rendelkezésre bocsátása 

utólagos elszámolás mellett, támoga-

tási előleg formájában, egy összegben 

történik. 

Rendelkezésre álló forrás 

5 000 000 000 Ft 

Önrész, biztosíték, saját forrás 

Jelen konstrukcióban nem kell biztosíté-

kot nyújtani, illetve a támogatás folyósí-

tásának nem feltétele saját forrás bizto-

sítása/rendelkezésre állása. 

Támogatást igénylők köre 

Kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok 

alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon 

történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:  

 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi szemé-

lyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) 

KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkez-

nek;  

 A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os fel-

ajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak sze-

rint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi 

Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;  

 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben 

foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;  

 Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.  

Anyaegyházközség/plébánia (lakosságszámától függetlenül) minden olyan 5000 fő és ez alatti ál-

landó lakosságszámú település vonatkozásában benyújthat kérelmet, ahol rendszeres/tartós jelleg-

gel szolgálatot lát el (pl. filiája, szórványa stb. működik ott), és a projekt megvalósítása ahhoz az 

5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú településhez kapcsolódik, és melyen működő filia, szór-

vány nem nyújthat be önállóan kérelmet. 

A benyújtás időszaka 

2020. április 22. – 2020. május 22. 

Területi korlátozás 

A projekt megvalósítási helyszíne Ma-

gyarország közigazgatási területe. 

Megvalósítási időszak 

- Építés esetén a fizikai befejezésre a 

Támogatói Okirat kézbesítésétől szá-

mított legfeljebb 18 hónap áll rendel-

kezésre, de legkésőbb 2022.06.30.  

- Ezen belül a bértámogatás időszaka 

nem haladhatja meg a 12 hónapot.  

Eredménymutatók 

- A felújított, korszerűsített közösségi, 

kulturális intézmény alapterülete; 

- Bértámogatással érintett közösség-

szervezők száma. 

Benyújtás módja 

A kérelem benyújtásának módja kizáró-

lag elektronikus úton, elektronikus ki-

töltő programon keresztül történik. Az 

elektronikus benyújtó felület a 

www.kormany.hu honlapján keresztül 

érhető el. 

Fenntartási kötelezettség 

Eszközbeszerzés esetén az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hó-

nap első napjától számított három éven át, az építési beruházás, ingatlanvásárlás esetében a 

fenntartási kötelezettség a döntést követő hónap első napjától számított öt éven át. 

A 2.1.1.1. tevékenységcsoport keretében támogatott projekteket a fenntartási időszak alatt a 

Kedvezményezettnek az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia. 
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A projekt keretében támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli 

épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése 

A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt, illetve használandó tereinek 

és jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása, közösségi épüle-

tek építése.  

A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:  

- Új építés, épületek külső és belső felújítása, bővítése  

 használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;  

 használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása  

(kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária);  

 használatban lévő, lakott épület, közösségi célra használt illetve használandó tereinek felújítása.  

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:  

 energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.  

2. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása 

Egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált 

bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával, 

maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igé-

nyelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

Az 1. pontban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:  

- Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, ingatlan értékbecslés költsége, közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának költsége);  

- A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).  

- Megújuló energiaforrások alkalmazása;  

- A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés;  

- Ingatlanvásárlás;  

- Akadálymentesítés;  

- Azbesztmentesítés.  

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

Nem támogatható tevékenységek 

- A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, szökőkút; 

- Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése (közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak); 

- Oktatási intézmények felújítása, bővítése (alapfokú, középfokú, felsőfokú); 

- Út-, járdaépítés, valamint felújítás; 

- Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, mozgókép és sajtó); 

- Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária építése, felújítása, illetve bővítése; 

- Működési kiadások  

- A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (pl. weblap létrehozása; weblap üzemeltetési 

költségei; domain díj, stb.); 

- Azon építési, felújítási tevékenységek, melyek az előző évben is támogatottak voltak az adott megvalósítási helyen; 

- Programok szervezése, lebonyolítása. 


