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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 

3. Gazdálkodási adatok  
3.3.   Működés 

 

Közzé- 
tételi 

egység 
sor 

száma 

Közzétételi egység 
megnevezése 

Közzéteendő adat leírása 

á közzétételt elrendelő 

jogszabály megnevezésével 

Adatfelelős Közzététel idő- 
pontja 

Törlés, illetve frissítés 
időpontja és megőrzési 

határidő 

Közzététel helye 

II. Támogatások 
A Támogatáskezelő által 
kezelt, a Közpénz tv. hatálya alá 
tartozó 
támogatásokkalkapcsolatos

alábbi adatok: 
a) a pályázat tárgya és kiírója 
b) a pályázat benyújtója, 
amennyiben az államháztártáson 
kívüli természetes személy, jogi 
személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező egyéb 
szervezetnek minősül 
c) lehetőség szerint az igényelt 
összeg 
d) a pályázó Közpénz tv. 8. § 
(1) bekezdése szerinti 
érintettségét megalapozó 
körülmény 
e) a döntéshozó neve 
f) az elnyert támogatás összege 
g) a benyújtott és elfogadott 

szakmai 
igazgatóságok 

Az a), b), c) szerinti 
adat, továbbá -ha a 
közzétételt a 
pályázó a pályázat 
benyújtásával 
egyidejűleg 
kezdeményezi – a d) 
pont szerinti adat 
tekintetében, a 
pályázat 
befogadásától 
számított 5 
munkanapon belül 
d) pont szerinti adat 
tekintetében 
akkor, ha a pályázó 
érintettségét 
megalapozó 
körülmény a 
pályázat benyújtása 
után, de a 
támogatási döntés 

Az a) és e)-g) pontok 
tekintetében a 
támogatás igényléséhez 
való 
jog megnyílása nap- 
tári évének utolsó 
napjától számított 
5 év elteltével tör- 
lés 
A b)-d) pontok 
tekintetében a 
támogatást el nem 
nyert pályázat esetén a 
pályázat elbírálását 
követő 15 napon belül 
törlés; 
- a nyertes pályázat 
esetén a támogatás 
igényléséhez való jog 
megnyílása naptári 
évének 
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pályázati elszámolás a 
számlák és bizonylatok 
kivételével (az elszámolásban 
szereplő üzleti titkok 
olvashatatlanná tétele mellett) 

előtt következik be, 
a kezdeményezéstől 
számított 5 
munkanapon belül. 
Az e) és f) pont 
tekintetében a 
pályázat elbírálását 
követő 15 napon 
belül. A g) pont 
esetében az 
elszámolás 
elfogadását 
követően azonnal. 

utolsó napjától 
számított 5 év elteltével 
törlés 

 

A Támogatáskezelő által kezelt támogatások közül nem tartoznak a Közpénztörvény hatálya alá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
nyújtott támogatások, továbbá az Útravaló Ösztöndíjprogramokról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott 
esélyegyenlőségi ösztöndíjak [lásd a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 
29.) Korm. rendelet 4. § l) pontját] 
 

 



VI. Közbeszerzés 
A Támogatáskezelő általános 
közzétételi listáján szereplő 
adatokon túlmenően, a 
közbeszerzésekkel 
kapcsolatos, a Kbt. 31.§  -ában 
meghatározott adatok 

 
Jogi 
Igazgatóság 

 
A Kbt-ben 
meghatározott 
határidőn belül 
(áltálábán 5 
munkanapon belül 
vagy 
haladéktalanul) 

 
A közzétételt követő 
5 évig tilos törölni 

 
Támogatáskezelő saját hon- 
lapja 

 
 
 
 

 

 


