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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 „Csala di bö lcsö dei e s munkahelyi bö lcsö dei fe rö helyek kialakí ta sa nak e s fejleszte se nek 

támogatása” 

CSP-HB-2018 

 

Az Emberi Erö förra sök Miniszte riuma Csala d- e s Ifju sa gu gye rt Felelö s A llamtitka rsa ga 

megbí za sa bö l az Emberi Erö förra s Ta mögata skezelö  (töva bbiakban: Lebönyölí tö ) az 

a llamha ztarta srö l szö lö  2011. e vi CXCV. tö rve ny (a töva bbiakban: A ht.), valamint a hazai 

bö lcsö defejleszte si prögramrö l szö lö  1164/2018. (III. 27.) Körm. hata rözat 5. pöntja ban föglaltak 

alapja n nyí lt pa lya zatöt hirdet csala di bö lcsö dei e s munkahelyi bö lcsö dei fe rö helyek 

kialakí ta sa nak e s fejleszte se nek ta mögata sa ra.  

 

1. A pályázat célja 

 

A magyar csala dpölitika egyik sarökkö ve a munka e s a csala d egyensu lya nak ta mögata sa. Ebbe a 

tö rekve sbe illeszkedik a bö lcsö de k, azaz a 3 e v alatti kisgyermekek napkö zbeni ella ta sa nak 

megerö sí te se.  

A pa lya zat ce lja a szölga ltata shia nyös telepu le seken e lö  kisgyermekes csala dök sza ma ra 

ele rhetö ve  tenni a gyermekek napkö zbeni ella ta sa höz valö  hözza fe re s lehetö se ge t u j csala di 

bö lcsö dei, munkahelyi bö lcsö dei szölga ltata sök le trehöza sa val, valamint a megle vö  

szölga ltata sök töva bbi u j fe rö helyeinek fejleszte se vel a felmeru lö  ige nyeknek, szu kse gleteknek 

megfelelö en. A pa lya zat töva bbi ce lja a kisgyermekes anya k munka ba a lla sa nak elö segí te se egy 

ölyan rugalmas, tö bble pcsö s, tö bbszereplö s rendszer biztösí ta sa val, amely az inte zme nyes 

kereteken tu lmenö en csala dias, kis le tsza mu , aka r maga nlaka sban vagy munkahelyeken 

kialakí tött gyermekfelu gyeleti förma ban ke pes a felmeru lö  ige nyekre reaga lva ella ta st, 

napkö zbeni gyermekfelu gyeletet biztösí tani.  

 

A pa lya zat eredme nyeke nt le trejö vö  u j szölga ltata sök azökat a csala dökat segí tik, amelyekben 

mindke t szu lö  dölgözik, vagy ahöl egy dölgözö  szu lö  nevel ha röm e v alatti gyermeket, e s nincs 

ma s ku lsö  segí tse ge. Ce l, högy ezen csala dök sza ma ra helyben, vagy legala bb a kö rnyezö  

telepu le sen megöldött legyen a gyermek napkö zbeni felu gyelete. 

 

A bö lcsö defejleszte snek kö szö nhetö en a teru leti egyenlö tlense gek csö kkenhetnek az örsza gban, 

nö  a 3 e ven aluli gyermekek elhelyeze se t biztösí tö  fe rö helyek sza ma e s ezzel pa rhuzamösan nö  a 

helyben nyu jtött szölga ltata sök sza ma is, ez pedig jelentö sen hözza ja rul a nö i föglalköztatöttsa gi 

szint emelkede se hez.  

 

A pa lya zat ta mögatni kí va nja teru leti körla t ne lku l az u jönnan le trejö vö  csala di bö lcsö de k, 

valamint Pest megye ben e s a fö va rösban a munkahelyi bö lcsö de k le trehöza sa höz, illetve 

mu kö de se hez szu kse ges felte telek kialakí ta sa t kise rte ku  ta rgyi eszkö z, illetve immateria lis javak 

beszerze se vel.  

A ta mögata s maxima lis me rte ke 800 000 förint/fe rö hely. 
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2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pa lya zatök ta mögata sa ra rendelkeze sre a llö  keretö sszeg 465 000 000 Ft, azaz 

ne gysza zhatvanö t milliö  förint: a Magyarörsza g 2018. e vi kö zpönti kö ltse gvete se rö l szö lö  2017. 

e vi C. tö rve ny Emberi Erö förra sök Miniszte riuma XX. fejezet 20/16/7 cí mrendi besöröla su , 

„Csala dpölitikai ce lu  pa lya zatök” megneveze su  fejezeti kezele su  elö ira nyzat (A HT: 296524) 

terhe re. 

 

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

A pa lya zatön egy csala di bö lcsö dei szölga ltata s, vagy egy munkahelyi bö lcsö dei csöpört (7 

fe rö hely) le trehöza sa ra legfeljebb 5 600 000 Ft vissza nem te rí tendö  ta mögata s ige nyelhetö . 

Amennyiben a pa lya zö  tö bb csala di bö lcsö dei szölga ltata st, vagy tö bb munkahelyi bö lcsö dei 

csöpörtöt höz le tre, abban az esetben szölga ltata sönke nt, vagy csöpörtönke nt kell e rtelmezni a 

fentiekben emlí tett maxima lis ö sszeget, vagyis annyiször 5 600 000 Ft, aha ny szölga ltata st, vagy 

csöpörtöt höz le tre.  

A pa lya zö nak a pa lya zati prögramja ban re szletesen be kell mutatnia az u jönnan le trehözni kí va nt 

csala di bö lcsö de, munkahelyi bö lcsö de fe rö helyeinek indököltsa ga t e s azt hiteles adatökkal 

szu kse ges ala ta masztani (pl., helyi ve dö nö i adatök a 0-2 e ves gyermekek sza ma rö l, a szu lete sek 

sza ma nak alakula sa az elmu lt 3 e v vönatköza sa ban, Kö zpönti Statisztikai Hivatal adatai, az adött 

telepu le sen mu kö dö  3 e v alatti gyermekek elhelyeze se t biztösí tö  ella ta si förma k bemutata sa, 

valamint a szölga ltata s hösszu ta vu  fenntarthatö sa ga nak bemutata sa).  

A pa lya zö  va llalja, högy 

 a mu kö de shez szu kse ges, jögszaba lyban elö í rt felke szí tö  tanfölyamön re szt vesz, melyet a 

Csala dbara t Orsza g Nönpröfit Kft. EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azönösí tö sza mu  

pröjekt te rí te smentesen biztösí t,  

 a ta mögatö i ökirat megkö te se t kö vetö  6 hö napön belu l az u jönnan le trehözött 

fe rö hely/szölga ltata s/csöpört a szölga ltatö i nyilva ntarta sba bejegyze sre keru l e s 

megkezdi a szölga ltata s nyu jta sa t, 

 a megvalö sula st kö vetö en me g ke t e vig fenntartja e s mu kö dteti az ella ta si förma t, 

 a bö lcsö dei ella ta s kerete n belu l haszna latös leveleze sben, a szölga ltata s kö zö sse gi 

öldala n, a faliu jsa gökön e s az ella ta st ige nybevevö  csala dök kö re ben a Csala dök E ve 

kampa ny ne pszeru sí te se re a Csala dök E ve lögö t haszna lja. 

 

4. A támogatás mértéke 

A pa lya zött ta mögata s me rte ke a pröjekt elsza mölhatö  ö sszes kö ltse ge nek 100%-a lehet. Saja t 

förra s biztösí ta sa nem szu kse ges.  

 

A pa lya zatban csak a ta mögata si idö szakban megvalö sult, a pröjekt megvalö sí ta sa höz 

kapcsölö dö  ta rgyi eszkö zbeszerze seket ala ta masztö , a ta mögata si ö sszeg felhaszna la sa t igazölö  

sza mviteli bizönylatök e rte kei sza mölhatö ak el, melyek teljesí te se nek a ta mögata si idö szakön 

belu l meg kell tö rte nnie. 

A ta mögatött teve kenyse geket e s a pa lya zatön ige nyelhetö  kiada stí pusökat re szletesen a 

Pa lya zati Ú tmutatö  tartalmazza. 

 

A ta mögata s felhalmöza si kiada sökra e s haszna lt eszkö z va sa rla sa ra nem fördí thatö . 

 

5. A támogatás folyósítása 

A ta mögata s fölyö sí ta sa egy ö sszegben, ta mögata si elö leg förma ja ban tö rte nik a Pa lya zati 

Ú tmutatö  szerint. Az a llamha ztarta srö l szö lö  tö rve ny ve grehajta sa rö l szö lö  368/2011. (XII.31.) 
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Körm. rendelet 87. § (1) bekezde se e rtelme ben ta mögata si elö leg fölyö sí ta sa esete n az 

egyö sszegu  kifizete sre a za rö  besza mölö  elfögada sa elö tt keru l sör. 

A Lebönyölí tö  a ta mögata si ö sszeget a ta mögata si szerzö de s mindke t fe l a ltal tö rte nö  ala í ra sa t 

kö vetö en utalja a t.   

 

6. Támogatási időszak 

A Pa lya zö  a ltal a pa lya zatban megjelö lt, 2018. október 4. és 2019. szeptember 30. kö ze  esö  

idö szak. 

 

A pa lya zati prögram megvalö sí ta sa a Pa lya zö  felelö sse ge re a ta mögata si dö nte st, illetve a 

szerzö de skö te st megelö zö en megkezdhetö  a pa lya zatban megjelö lt ta mögata si idö szakban, 

azönban a ta mögata s ödaí te le se re ez a te ny garancia t nem jelent.   

 

7. Beadható pályázatok száma 

Jelen pa lya zati felhí va sra egy pa lya zö  egy pa lya zatöt nyu jthat be, azönban tö bb csala di bö lcsö dei 

szölga ltata st, vagy munkahelyi bö lcsö dei csöpörtöt is le trehözhat. 

 

8. A pályázók köre 

A gyermekek ve delme rö l e s a gya mu gyi igazgata srö l szö lö  1997. e vi XXXI. tö rve ny 5. § sb)-se) 

pöntja szerinti fenntartö k (a töva bbiakban: Pa lya zö ), amelyek: 

 

a Lebönyölí tö  internetes Pa lya zatkezelö  Rendszere ben (Emberi Erö förra s Ta mögata skezelö  Pa -

lya zatkezelö  Rendszere - EPER) regisztra ltak. A regisztra ciö val e s a Regisztra ciö s nyilatközat 

benyu jta sa val kapcsölatös införma ciö kat a Pa lya zati Ú tmutatö  4. pöntja tartalmazza. 

 

8.1.a. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki 

a) a benyu jtött ta mögata s ira nti ke relme ben ta mögata si dö nte s tartalma t e rdemben 

befölya sölö  valö tlan, hamis vagy megte vesztö  adatöt szölga ltatött, vagy ilyen nyilatközatöt tett, 

b) az elö zö  5 e vben azönös ce lra biztösí tött kö ltse gvete sbö l Eurö pai Úniö s förra sbö l 

nyu jtött ta mögata s felhaszna la sa rö l a ta mögata si szerzö de sben föglalt kö telezettse ge t 

megszegve me g nem sza mölt el, illetve a pa lya zat tartalma val megegyezö  mu szaki tartalömra 

ma r re szesu lt ta mögata sban, azaz nyertesse ge esete n kettö s finanszí röza s kö vetkezne be, 

c) kedvezme nyezettnek – a pe nzbeli szöcia lis, jö le ti ella ta sök e s a föglalköztata st elö segí tö  

ke pze si ta mögata sök kive tele vel – adö -, ja rule k-, illete k- vagy va mtartöza sa (a töva bbiakban: 

kö ztartöza s) van, 

d) csö d-, felsza möla si-, ve grehajta si- illetve ve gelsza möla si elja ra s, adö ssa grendeze si 

elja ra s alatt a ll, illetve a szervezet bí rö sa gi nyilva ntarta sbö l valö  tö rle se t az u gye szse g 

kezdeme nyezte, 

e) köra bban megí te lt ta mögata sa rö l szö lö  besza mölö jukat a pa lya ztatö k visszautasí tötta k, 

vagy leja rt esede kesse gu , elsza mölatlan vagy visszafizetetlen kintle vö se gu k van velu k szemben, 

f) nem felel meg az A ht. 50. §-a ban meghata rözött rendezett munkau gyi kapcsölatök 

kö vetelme nye nek, 

g) Pa lya zö val szemben a kö zpe nzekbö l nyu jtött ta mögata sök a tla thatö sa ga rö l szö lö  2007. 

e vi CLXXXI. tö rve ny (a töva bbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezde se szerint föglalt ö sszefe rhetetlense gi 

ök, valamint  a Knyt. 8. § (1) bekezde se ben föglalt e rintettse g a ll fenn e s ezen kö ru lme ny 

kö zze te tele t a Knyt. szerint hata ridö ben nem kezdeme nyezi, 

h) a ta mögata si szerzö de s megkö te se nek felte teleke nt meghata rözött nyilatközatökat 

nem teszi meg, dökumentumökat nem nyu jtja be, vagy a megtett nyilatközata t visszavönja, 

i) akinek a pa lya zati prögramja nem a megadött pa lya zati idö szakban valö sul meg. 
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8.1.b. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás 

módja vagy eredménye 

 

a) bu ncselekme nynek vagy bu ncselekme ny elkö vete se re valö  felhí va snak minö su l; 

b) alapvetö  emberi vagy alkötma nyös jögöt se rt; 

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi e s ma s kisebbse gek, valamint ma s nemzetek 

me ltö sa ga nak e s a ta rsadalöm ma s alapvetö  e rdekeinek se relme vel ja r, í gy ku lö nö sen a 

kö zrendbe, a kö zerkö lcsbe, a csala d e s a kisköru ak ve delme nek kö vetelme nye be u tkö zik. 

 

9. A pályázat benyújtásának módja és helye 

A pa lya zatöt kiza rö lag elektrönikus u tön lehet benyu jtani az Elektrönikus Pa lya zatkezele si e s 

Egyu ttmu kö de si Rendszerben (EPER). Az internetes pa lya zati adatlapöt a pa lya zati felhí va sban 

e s u tmutatö ban kö zö lteknek megfelelö en hia nytalanul, a ke rde sekre va laszt adva e s az ött 

megjelö lt elektrönikus melle kletek becsatöla sa val kell benyu jtani. 

A pa lya zat benyu jta sa t megelö zö en minden, regisztra ciö val nem rendelkezö  Pa lya zö nak a 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx hönlapön regisztra lnia kell maga t az EPER-ben, 

amelyhez rendelkeznie kell e rve nyes elektrönikus leveleze si cí mmel (e-mail cí m). A 

regisztra ciö val e s a Regisztra ciö s nyilatközat benyu jta sa val kapcsölatös införma ciö kat a Pa lya zati 

Ú tmutatö  4. pöntja tartalmazza. 

 

10. A pályázatok benyújtásának határideje 

Az internetes pa lya zatök beada si hata rideje: 2019. január 31.  23.59 óra 

 

11. Lebonyolító 

EMBERI ERO FORRA S TA MOGATA SKEZELO   

1085 Budapest, Gyulai Pa l utca 13. 

1389 Budapest Pf.:122 

Telefön: 06-1/550-2674 

csp@emet.göv.hu 

 

12. A pályázat érvényességének vizsgálata 

A benyu jtött (ve glegesí tett) pa lya zatökat az EPER autömatikusan iktatja e s pa lya zati 

azönösí tö val la tja el. A bee rkeze st kö vetö en a pa lya zatök befögada sa ra e s e rve nyesse gi 

ellenö rze se re keru l sör a Pa lya zati Ú tmutatö  7. pöntja ban meghata rözött szempöntrendszer 

szerint. 

 

A pa lya zat bee rkeze se t kö vetö en egy alkalömmal lehetö se g van hia nypö tla sra. 

 

Amennyiben a Lebönyölí tö  a hia nypö tla s ellenö rze se söra n u jfent mega llapí tja, högy a pa lya zat 

nem felel meg a pa lya zati felhí va sban e s az internetes adatlapban föglalt felte teleknek, 

mega llapí tja a pa lya zat e rve nytelense ge t e s az e rve nytelense g öka nak megjelö le se vel 

elektrönikus e rtesí te st ku ld (EPER u zenet förma ja ban) a Pa lya zö nak a hia nypö tla s beada si 

hata rideje tö l sza mí tött 10 munkanapön belu l.  

 

Az ala bbi esetekben hia nypö tla snak nincs helye, a pa lya zat hia nypö tla s ne lku l e rve nytelen: 

a) nem a 8.  pöntban meghata rözött Pa lya zö  nyu jtötta be a pa lya zatöt; 

b) teljesen u res mezö k, illetve u res csatölt dökumentum(ök) esete ben; 

c) az e-pa lya zat hata ridö ig nem keru lt ve glegesí te sre az EPER-ben; 

d) a prögramu rlaprö l a Pa lya zö  nem azönösí thatö  be egye rtelmu en; 
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e) a pa lya zat beada si hata rideje ig a szervezet nem regisztra lta maga t az EPER-ben; 

f)  papí r alapön benyu jtött pa lya zat esete ben; 

g) az ige nyelt kö ltse gvete si ta mögata s ö sszege meghaladja a maxima lisan ige nyelhetö  me rte ket. 

 

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 

A pa lya zatök e rte kele se t a Bí ra lö  Bizöttsa g a Pa lya zati Ú tmutatö ban meghata rözött 

szempöntrendszer e s u temeze s szerint ve gzi. 

A ta mögatö  a ta mögata st a ke rtne l alacsönyabb me rte kben is mega llapí thatja, a ke rtne l nagyöbb 

ta mögata si ö sszeg megí te le se re azönban nincs lehetö se g. A ta mögatö  a ta mögata si dö nte sben 

meghata rözhatja a ta mögata s felhaszna la sa ra e s szerzö de skö te sre vönatközö  felte teleket. 

 

14. A pályázók döntést követő kiértesítése 

A csala d- e s ifju sa gu gye rt felelö s a llamtitka r dö nte se t a ke zhezve telt kö vetö en a Lebönyölí tö  3 

napön belu l elektrönikus u tön e rtesí te st ku ld a pa lya zat elbí ra la sa rö l, e s az eredme nyeket 

kö zze teszi. Elutasí ta s esete n az e rtesí te snek tartalmaznia kell az elutasí ta s re szletes indökait. A 

pa lya zatökkal kapcsölatös dö nte sek a www.körmany.hu/hu/emberi-eröförrasök-miniszteriuma 

e s a www.emet.göv.hu hönlapökön keru lnek kö zze te telre.  

 

Az eredme nyhirdete s va rhatö  idö pöntja: 2019. április eleje 

 

15. Szerződéskötés 

A Kedvezme nyezettel (nyertes pa lya zö ) a szerzö de skö te shez szu kse ges valamennyi felte tel 

hata ridö ben valö  teljesu le se esete n a ta mögata si szerzö de st a Lebönyölí tö  kö ti meg. 

E rve nye t veszti a ta mögata si dö nte s, ha a szerzö de s a ta mögata srö l szö lö  e rtesí te s 

ke zhezve tele tö l sza mí tött 30 napön belu l a Pa lya zö  mulaszta sa bö l, vagy neki felrö hatö  egye b 

ökbö l nem jö n le tre. 

A szerzö de skö te ssel kapcsölatös re szletes införma ciö kat a Pa lya zati Ú tmutatö  8. pöntja 

tartalmazza. 

 

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A szakmai e s pe nzu gyi besza mölö  benyu jta sa nak ve gsö  hata rideje a pályázati projekt 

befejezését követő 30. nap. 

 

A pa lya zati prögram alapja n ta mögata sra keru lö  feladat megvalö sí ta sa nak, valamint a szakmai 

besza mölö , pe nzu gyi elsza möla s benyu jta sa nak hata rideje t e s a szakmai besza mölö , pe nzu gyi 

elsza möla s elke szí te se nek szempöntjait a ta mögata si szerzö de s e s a Pa lya zati Ú tmutatö  11. 

pöntja tartalmazza. 

 

17. Kifogás benyújtása 

A ta mögatö i dö nte s ellen (a pa lya zati elja ra sra, a ta mögata si ige ny befögada sa ra, a ta mögata si 

dö nte s meghözatala ra, a ta mögatö i ökiratök kiada sa ra vagy a ta mögata si szerzö de sek 

megkö te se re, a kö ltse gvete sbö l nyu jtött ta mögata s fölyö sí ta sa ra, visszakö vetele se re vönatközö  

elja ra sra vönatközö lag) jögörvöslat-e rve nyesí te sre a hata lyös jögszaba lyöknak megfelelö en van 

lehetö se g.  

 

18. További információk 

A ta mögata s ige nyle se nek, ige nybe ve tele nek e s elsza möla sa nak re szletes szaba lyait, a 

fölyamatban re szt vevö  szervezetek elja ra si hata ridö it a Pa lya zati Ú tmutatö  tartalmazza. 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.emet.gov.hu/
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A pa lya zati felhí va sban e s u tmutatö ban föglalt rendelkeze sek a fejezeti kezele su  elö ira nyzatök 

felhaszna la sa nak szaba lyairö l szö lö  EMMI rendelet elö í ra sai alapja n mö dösí ta sra keru lhetnek. 

 

A pa lya zat kií rö ja fenntartja a jögöt, högy a dö nte st kö vetö en, amennyiben a pa lya zati ce lra 

rendelkeze sre a llö  keretö sszeget – a bee rkezett pa lya zatök sza ma vagy tartalma miatt – nem 

tudta felhaszna lni, u gy töva bbi beada si hata ridö t e s/vagy mö dösí tött felte teleket hata rözzön 

meg egy mö dösí tött pa lya zati felhí va s kerete ben. 

 

Jelen Pa lya zati Felhí va s e s Pa lya zati Ú tmutatö , töva bba  az internetes pa lya zati u rlap egyu tt 

ke pezik a pa lya zati dökumenta ciö t e s tartalmazza k a pa lya za shöz szu kse ges ö sszes felte telt. A 

Pa lya zati Felhí va s e s a Pa lya zati Ú tmutatö  letö lthetö  a www.körmany.hu/hu/emberi-

eröförrasök-miniszteriuma e s a www.emet.göv.hu hönlapökrö l. 

 

A pa lya zattal kapcsölatban töva bbi införma ciö kat a Lebönyölí tö  u gyfe lszölga lata tö l kaphatnak az 

(1) 550-2674-es telefönsza mön, valamint a csp@emet.göv.hu e-mail cí men. 

 

Budapest, 2018. szeptember „          ”     

 

           Növa k Katalin 

                        csala d- e s ifju sa gu gye rt felelö s a llamtitka r 
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