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1. A Pályázatok benyújtásának határideje: 

 

Az internetes pályázat benyújtásra –a mielőbbi feldolgozás érdekében - 14 napot 

javaslunk, az Ávr. 66. § (3) bekezdése alapján pályázat beadására a megjelenéstől 

számított harminc nap áll rendelkezésre. A benyújtás végső határideje 2018. 

november 9.  

 

2. Honnan tudom letölteni az Egészségfejlesztési programterv excel 

sablonfájl? 

 

Az Egészségfejlesztési programterv megtalálható a Támogatáskezelő honlapján és az EPER 

rendszerben is. Az EPER-be belépve letölthető a pályázati kategóriát kiválasztva, a 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK fülre kattintva.  

 

3. A kitöltött excel fájlt hol kell feltölteni az EPER-ben? 
 

A felhívásnak megfelelően kitöltött programterv excel-t a pályázati felületen, a 

CSATOLANDÓ DOKUMENTMOK fülön lehet felcsatolni.  

 

4. Hol tudom letölteni a Támogatói okirat kibocsátásához szükséges 

dokumentum formanyomtatványát? 
 

A nyilatkozat és a felhatalmazó levél formanyomtatvány letölthető a Támogatáskezelő 

honlapjáról és az EPER rendszerből.  

A támogatói okirat kiadásához szükséges dokumentumok leírása az Útmutató 9.1. 

pontjában található. 

 

5. Meddig lehet a 2018-es teljesítésű számlákat kifizetni? 
 

A Kedvezményezett a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott időszakot 

terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel. Azokat a támogatási időszakban 

megvalósult gazdasági eseményeknek a költségeit lehet elszámolni a támogatás terhére, 

amelyek pénzügyi teljesítése (igazolt kifizetése) a támogatási időszakon belül, de 

legkésőbb az elszámolási időszak végéig megtörtént. A benyújtott számlák keltezése, 

kifizetése és pénzügyi teljesítése a pályázatok esetében nem lehet későbbi 2018.12.31.-

nél. 

A számlák teljesítési időszaka a támogatási időszakon belüli időintervallumon belüli, azaz 

a támogatási időszak kezdő és záró időpontja közé kell esnie. Ez alól kivétel a december 



havi rezsiköltségek, ezen számlák kifizetése megtörténhet legkésőbb 2019. január 31-

ig. 

 

 

6. Az éves beszámolóban melyik számlákat kell benyújtani papír alapon 

ellenőrzésre? 

 

A pénzügyi elszámolás részeként papír alapon szükséges benyújtani az EPER-ből 

kinyomtatott számlaösszesítő a szervezet hivatalos képviselője által aláírt, eredeti 

példányát, valamint az összes EPER felület által megnevezett számviteli bizonylatok 

záradékolt hitelesített másolata és az azokat alátámasztó dokumentumokat. Minden 

további fontos információ megtalálható az Útmutató 13.2.4. pontjában. 

Felhívjuk figyelmét, hogy minden, a támogatási összeg felhasználását igazoló, a 

megvalósult programmal, projekttel kapcsolatos gazdasági események költségeit igazoló, 

záradékolt, hitelesített számviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni, esetleges helyszíni 

ellenőrzés esetén biztosítani a megtekinthetőségüket. 

 

7. Elszámolható költség a munkába járás térítése? 

A Munkavállaló munkáltató általi munkába járás támogatásának jogszabály által előírt 

mértéke abban az időszakban, melyről az EFIT-es szerződésük szól, igénybe vehetik a 

közösségi közlekedési lehetőségeket, és az egyéni utazási megoldásokat is a fentiekben 

leírtak alapján. Feltétele, hogy utazásuk kizárólag az EFIT-es szerződésük érdekében 

történik, és pályázóval nincs más fennálló foglalkoztatási jogviszonyuk, melyet a 

munkaköri leírásukkal igazolhatnak. 

A munkába járás támogatása az Útmutató 5.5 Költségvetés pontban található. 

 

 

8. Elszámolható költség a cafeteria?  
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint, úgy, hogy a cafateria 

belső szabályzata kitér az egészségfejlesztési irodára mint külön álló szervezeti egységre, 

az iroda dolgozóira. 

 

 

9. Elszámolható költség a kiküldetés? 

 

Elszámolható költség a kiküldetésnek minősülő utazás (Szja tv 3.§ 11.; 7.§ g. r.)   

 

10. Elszámolható költség a fénymásoló karbantartás? 

 

A fénymásoló karbantartására vagy az iroda fenntartásához szükséges költségekre a 

továbbiakban is felhasználható a támogatás. A tárgyi eszközökre vonatkozóan pl. 

számítógép, nyomtató, stb. általánosan igaz, hogy amennyiben arra a támogatási 

összegből ruháznak be, az dokumentálva elfogadható, az EFI részére átadást 



megfogalmazó pl. bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási 

bizonylat. Amennyiben ellenőrzésre benyújtandó a kapcsolódó számviteli 

bizonylat, csatolni szükséges hozzá ennek a hitelesített másolatát. 

 
11. Elszámolható költség a vírusirtó program? 

Amennyiben igazolható, hogy kizárólagosan az EFIT-17 program keretein belül használatos 

számítógépek működtetése érdekében vásárolják, valamint a szoftvert igazoltan ezekre 

a gépekre üzemelik be. 

 
12. Elszámolható költség az egészségügyi szűrés? 

A pályázat keretein belül nem lehet szűrést elszámolni, sem hozzá kapcsolódó eszközöket.  

 

 
13. Elszámolható költség a sportszer?  

Igen, a szakmai tevékenység megvalósításához vásárolt sportszer elszámolható. 

 

 
14. Elszámolható költség az EFI irodafestés?   

Az egészségügyi festés igen. 

 

 
15. Elszámolható költség a kézfertőtlenítő szer?  

Igen. 

 

16.  Az EPER költségtábla kitöltésénél részletezni kell milyen költségekből 

tevődik össze az igényelt összeg? 

 

Kérjük a tavalyi év mintájára a költségek tételes alábontását minden költségsor esetében. 

Minden esetben szükséges, hogy látható legyen, miből tevődik össze a feltüntetett összeg. 

pl.: milyen számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök, milyen pontos részköltségeket takar 

az igényelt összeg; személyi költségek: hány főnek, hány órás tevékenységre, stb. 

 

 

17. Hány forint igényelhető a csoportvezetői díjakra? 

 

A csoportvezetői díjak esetében a megengedett költség 25.000 Ft / alkalom. 

 

 



18. Hány forint igényelhető előadói díj kifizetésére? 

 

A támogatási keretből történő finanszírozása 100.000 Ft + utazási költség árban 

lehetséges.  

 

19. Elszámolható költség az uszoda bérlet? 

 

Uszoda bérlet, gyümölcs, edzőterembe bérlet stb. a lakosság halmozottan hátrányos 

rétegei számára juttatható (alacsony jövedelműek, idősek), akik az egészséges 

táplálkozást, életmódot nem tudják a maguk és/vagy gyermekeik számára biztosítani. Az 

uszoda bérlet, fitnesz bérlet  forgó rendszerrel  (pl. tanfolyamok) a lakosság minél 

szélesebb rétegének elérésével használható.  

 

20. Meddig van lehetőség módosítási kérelem benyújtására? 
 

Módosítási kérelem benyújtására az EPER rendszerben legkésőbb a projekt végének 

dátumáig van lehetőség.  

A módosítási kérelem benyújtása az Útmutató 10. és 12. pontjában található. 

 

 


