
 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ BIZTONSÁGI ALAP 

PÁLYÁZATÁS -  

PÁLYÁZÓI FELÜLET BEMUTATÁSA, KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

2017. OKTÓBER 25. 

 

 

 

 



02 

Az előadás célja 

Az EPTK felület technikai bemutatása 

 

A Támogatási kérelem összeállításával szemben támasztott szakmai 

követelmények 

 

A legfontosabb funkciók és adatmezők, kötelező csatolmányok;  

 

Elkerülendő hibák 

Az előadás rövid áttekintése 
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Az EPTK (PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS 

FELÜLET 2014-2020) 

A felületre bejelentkezés/regisztráció (0. lépés) - https://eptk.fair.gov.hu/  

 

Támogatási kérelem kitöltése 

 

Főbb funkciók 

 

Segítség – Felhasználói kézikönyvek, videós segédletek 

 

Technikai probléma esetén a Miniszterelnökség Ügyfélszolgálatát kell keresni 

palyazat@me.gov.hu   
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Támogatási kérelem kitöltése 

Támogatást igénylő adatainak kitöltése 

 

Konzorciumi tag/együttműködő partner alapadatainak kitöltése 

 

Cím adatok 

 

Képviselő adatai 

 

Kapcsolattartó adatai 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – főbb 

elvárások 

Támogatási kérelemmel szemben támasztott szakmai követelmények (lásd a 

Pályázati kiírás III. fejezetében): 

• a projekt időtartama legyen arányos a tervezett tevékenységekkel 

• a projektterv legyen felépített, átlátható, világos ütemtervvel (GANTT) 

• az adatlapnak tartalmaznia kell a tevékenységek pontos leírását, azok 

várható hatását, valamint a projekt végső célját 

• a projekt költségvetése legyen megfelelően részletes és összhangban a 

tervezett tevékenységekkel 

• mérhető, számszerűsített mutatókat (indikátorokat) kell hozzárendelni 

minden tervezett tevékenységhez 

• az indikátorok kalkulációját is be kell mutatni 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

adatok 

A projekt címe (magyar és angol nyelven) - rövid, tömör, összhangban a 

projekt céljával 

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete - a projekt kezdő időpontját 

megelőzően felmerült költségek nem számolhatóak el 

 

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése - a beruházás utolsó 

elemének megvalósulása 

 

A projekt rövid összefoglalója (magyar és angol nyelven) – cél, 

célcsoport, várható eredmények 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása 

II/B/1. Helyzetelemzés – a korábbi 1 helyett 4 adatmező a pontosabb 

kifejtés érdekében 

• szakterület hiányosságai (a célcsoport jelenlegi eszközellátottsága) 

• jogszabályi környezet 

• a projekt előzményei 

• a projekt előkészítettsége 

 

II/B/2. Milyen megoldásokat kínál a projekt a pályázati kiírásban 

megfogalmazott célokkal érintett szakterület hiányosságaira, 

szükségleteire, kihívásaira? 

• mérlegelt-e a Támogatást igénylő több alternatívát 

• projektötlet újszerűsége 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (2) 

II/B/3. A projekt célja 

•  illeszkednie kell a BBA NP-ban, 2017-2018-as MP-ban, Pályázati 

kiírásban kitűzött célokhoz 

•  több projektelem esetén részcélok meghatározása 

•  összhang az indikátorokkal 

•  osztott finanszírozás lehetősége 

 

II/B/4. A projekt tervezett eredménye és hatása 

• összhangban az előző pontban kitűzött célokkal 

• a monitoring mutatók célértékeinek kalkulációját is be kell mutatni 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (3) 

II/B/5. A projekt tevékenységei 

 

• minden tervezett tevékenységet szerepeltetni kell, amelyhez kapcsolódóan 

költség merül fel 

 

• összhangban a megfelelően részletezett GANTT diagrammal, 

sorszámokkal ellátva, tagoltan 

 

• csak indokolt esetben lehet igénybe venni külső szállítót/partnert 

 

• külön adatlap a beszerzendő eszközök, szolgáltatások műszaki 

paramétereinek bemutatására (kötelezően csatolandó melléklet!) 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (4) 

II/B/7. A projektszervezet bemutatása 

 

• megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek 

 

• Ne kizárólag a vezetőket tartalmazza 

 

• helyettesítési rend (betegség, szabadság esetén ki látja el a feladatokat) 

 

• adminisztrációs rend (ki fogja beküldeni a PEJ-eket) 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (5) 

II/B/8. Fenntartási kötelezettség, eredmények fenntartásának 

biztosítása (2 adatmezőben) 

• célhoz kötött alkalmazás (ha kockázatos, akkor célszerű belső utasítást 

hozni) 

 

• 3/5/10 éves továbbüzemeltetés beruházások esetében 

 

• a fenntartás biztosításához pénzügyi kalkuláció évenkénti bontásban (pl. 

licensz díjak, karbantartás) 

 

• az eredmények fenntartása - további intézkedések bemutatása (pl. 

kiképzett állomány megtartásának technikája) 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (6) 

II/B/9. Elosztó/kimutatás készítése és csatolása 

• osztály/alosztály szinten legyen bemutatva minden beszerzendő eszköz 

esetében a megjelölt célcsoporttal összhangban (célhoz kötött alkalmazás) 

– külön dokumentumban csatolni 

 

II/B/10. Láthatóság bemutatása 

• részleteiben kell kifejteni (pl. bélyegző használata, A2 plakát kihelyezése) 

• uniós rendeletekben előírt szabályok be nem tartása esetén az FH-nak 

szabálytalansági eljárást kell kezdeményeznie a projektmegvalósítás során 

 

II/B/11. Disszemináció bemutatása 

• szakmai fórumok, záró konferencia, honlapokon való megjelenés 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (7) 
II/C. Humánerőforrás 

• szakmai kompetencia bemutatása (pl. közbeszerzési tapasztalat) 

• részt vevő személyek bemutatása – önéletrajzok, munkaköri leírások vagy 

azok tervezetének csatolása kötelező 

II/D. Célcsoport 

• közvetlen és közvetett célcsoport definiálása, létszám, kalkuláció 

II/E. Megvalósítás helyszínei 

• több helyszín is jelölhető 

II/F. Monitoring mutatók 

• fix készletből lehet választani, de minden tervezett tevékenység legyen 

lefedve 

• a célérték meghatározásánál legyen hozzáadott érték (a projekt 

megvalósítás előtti napi munkavégzéshez képest) 
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II. Támogatási kérelem szakmai tartalma – Projekt 

részletes bemutatása (8) 

II/G. Mérföldkövek 

• új logika szerint (nem a 2 havi PEJ-ekhez kapcsolódóan) összhangban a 

GANTT diagrammal 

 

II/H. (Köz)beszerzés 

• a költségvetésben tervezett eszközök és szolgáltatások egyértelmű 

beazonosíthatósága 

• egybeszámítási szabályok figyelembevételével 

• nyílt beszerzéseket kell tervezni főszabályként 

• megfelelő ütemezés – számolni kell az eljárási határidőkkel 
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További kérdések: bba@bm.gov.hu 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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