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Kérdések és válaszok 

 

 

1. Kérdés 

A BBA – 2.4.2/5 Humánerőforrás felkészültségi szintjének növelése c. pályázat kapcsán sze-

retnék kérdezni: 

Érdeklődni szeretnék, hogy gazdálkodó szervezettel (Kft-vel) lehet pályázni a projektre, 

amely nem állami tulajdonban van, nem költségvetési finanszírozású? 

Érdeklődnék továbbá, hogy ilyen gazdálkodó szervezet (Kft.) lehet-e együttműködő partner? 

 

Válasz: 

A  BBA-2.4.2/5 Pályázati Kiírás (Kiírás) korlátozott projekt-kiválasztási eljárással került meg-
hirdetésre, amely alapján a támogatási kérelmet az igénylőknek csak egy korlátozott, a pá-
lyázati kiírásban meghatározott köre jogosult benyújtani, jelen kiírás esetében – a Kiírás II. 1. 
pontja alapján – csak Költségvetési szervek nyújthatnak be pályázatot.  
 

A támogatható intézkedés célja a „határellenőrzést végrehajtó személyi állomány szakmai 

továbbképzése, a gyakorlatban is hasznosítható tudás biztosításával egyrészt a külső határok 

zökkenőmentes átlépésének elősegítése, másrészt az illegális migrációhoz kapcsolódó jogel-

lenes cselekmények felfedése, hatékony és humánus intézkedés foganatosítása érdekében”. 

A képzendő célcsoportot nyújtó állomány biztosítását/vezénylését a projektben Rendőrség 

részvétele nélkül nem lehet végrehajtani, ezért a potenciális pályázói kör a Rendőrség. 

 

A Kiírás II. 3. pontja alapján a projektterv megvalósítása érdekében a végrehajtásba bevonni 
tervezett partnerszervezetnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban a támogatást igénylő 
szervezettel kapcsolatban előírt alkalmassági kritériumoknak, beleértve az 1. pontban hivat-
kozott kritériumot is (költségvetési szerv).    
 

A partnerként bevonható szervezeteket a projekt szempontjából két kategóriába lehet so-

rolni: 

a) konzorciumi partner (azon szervezet, amely támogatásban részesül és a projekt meg-
valósításában közvetlenül vesz részt), 

b) együttműködő partner (azon szervezet, amely támogatásban nem részesül, de a pro-
jekt megvalósításában részt vesz vagy ahhoz szakmai támogatást nyújt). 

 

Konzorciumi partner bevonása nem irányulhat a támogatást igénylőre vonatkozó közbe-

szerzési kötelezettség megkerülésére. 

  



 

2. Kérdés 

Pályázni kívánunk a BBA-2.4.2/5-ös kiírásra. Jelenleg a BBA-2.4.2-2015 kiírás keretében pro-
jektet valósítunk meg, ennek záró dátuma 2018.06.30. 
Az új, BBA-2.4.2/5-ös kiírásban beadandó pályázatunkban egy elszámolni kívánt nyelvtanfo-
lyamot indítunk 2018.06.04-én, ezért a pályázat kezdő dátumát 2018.06.01-re tesszük. A je-
lenleg is futó projektünkben, 2018 júniusában már nincs képzés. Az új pályázatunkban több-
nyire ugyanazok az oktatók fognak tevékenykedni, mint a jelenlegiben is, ugyanez a helyzet a 
projekt menedzsmenttel is. 
A két projektben tehát 1 havi átfedés van (2018. június). A kitöltő programban, a projektben 
résztvevő személyek részben a fentiek alapján rögzítésre kerüljenek-e, hogy az oktatók, il-
letve a menedzsment más BA projektben részt vesz? 
A költségeknél a projekt menedzsment részére 2018 júniusától elszámolhatóak-e a bérek? 
Amennyiben az átfedés miatt csak 2018 júliusától számolhatóak el projekt menedzsment bé-
rek, úgy hol írjunk erre vonatkozólag megjegyzést? 
 
Válasz: 

 
A BBA-2.4.2/5 pályázati kiírásra újabb képzési projektet kívánnak benyújtani 2018.06.01. 
kezdő dátummal. Maguk a pályázati kiírások nem tiltják azt, hogy egyszerre több hasonló, 
akár egymásra épülő, vagy egymást kiegészítő projekt is fusson egy időben (az új kiírás sze-
rint a projekttel kapcsolatban felmerült költségek 2018. január 01-től elszámolhatóak). 
Tekintettel a Pályázati kiírás IV.2. pontjára, és a kettős finanszírozás elkerülésére, kizárólag az 
új projekt keretében felmerülő feladatok kapcsán keletkező költségek számolhatóak el.  
Ennek megfelelő szakmai és pénzügyi alátámasztása, valamint megfelelően elkülönített nyil-
vántartások vezetése a támogatást igénylő (és kedvezményezett) kötelessége és felelőssége. 
Ezen dokumentumok elkészítésének többletterhe a támogatást igénylő körébe tartozik. A 
jelzett szabályok figyelembevételével a projektben részt vevő személyeket fel kell tüntetni a 
lehatárolás miatt, és az ezeket alátámasztó dokumentumok alapján számolhatóak el az új 
projekt keretében 2018 júniusától felmerülő, arányosított költségek. Tehát azon esetben le-
het a menedzsment költségeket párhuzamosan elszámolni (június hónapra), amennyiben va-
lóban megosztódik a munkaidő a két projekt között (együtt max. napi 8 óra), és ez megfele-
lően alátámasztásra kerül. 
Az új projekt felmerülő költségei elszámolásának szabályait a Pályázati kiírás tartalmazza (így 
a projektben részt vevő személyeket adott esetben 2018. júniustól kell feltüntetni, és a költ-
ségek is ezek alapján számolhatóak el). 
  

 

3. Kérdés 

A pályázati kitöltő (EPTK) rendszerében a csatolandó dokumentumok között szerepel a "Mű-

szaki paraméterek" melléklet, amelyet kötelező csatolni. 

A mellékletet megnyitva ez olvasható: 

Beruházási jellegű projektek keretében beszerzendő eszközök és szolgáltatások főbb mű-

szaki paraméterei  

A beadni kívánt pályázatunk nem beruházás jellegű, ebben az esetben is ki kell töltenünk a 

mellékletet? 



Válasz: 

 

Amennyiben a pályázat nem beruházási jellegű, de tárgyi eszközt terveznek beszerezni a pro-

jekt keretén belül, abban az esetben is kérjük kitölteni a „Műszaki paraméterek” mellékletet. 

 

A „Kitöltési útmutató” című dokumentum III/B Költségek fejezete (34. oldal) tartalmazza, 

hogy az adott esetben hogyan járjanak el: 

Eszközbeszerzés rögzítése során a beszerzendő eszköz(ök) pontos megnevezése szükséges 

típus és márka megadása nélkül, a műszaki paramétereket a Felelős Hatóság által megadott 

sablonban kérjük megadni. Az eszközök tartozékait nem külön költségelemként kérjük rögzí-

teni, hanem az adott eszköz költségsorán a „részletezés” mezőben kibontva, hogy a beterve-

zett ár milyen tartozékokkal együtt értendő. 

 


