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Új felhasználóként regisztrálni szükséges a FAIR felületen.
A FAIR elérése:
• https://eptk.fair.gov.hu oldalon keresztül
vagy
• www.emet.gov.hu honlapon az alábbi ikonra kattintva:

Regisztráció
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A megjelenő felületen minden adat kitöltése kötelező a regisztrációs űrlap
véglegesítéséhez.
Fontos: A regisztrációhoz egy érvényes e-mail címre („Értesítési e-mail cím”)
van szükség.
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A regisztrációhoz meg kell adni többek között a Gazdálkodási formakódot
(továbbiakban GFO kód), ami a statisztikai számjegy 13-15. számjegyének felel
meg:

- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 526 - Polgárőr egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 569 - Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.).
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• A regisztrációs folyamat végeztével egy egyszer használható, regisztrációt
megerősítő e-mail kerül elküldésre a regisztrációs űrlapon rögzített értesítési
e-mail címre.

• A megerősítésre minden esetben szükség van: egyéb esetben a felhasználói
fiókba való bejelentkezés nem lehetséges.

• Sikeres megerősítést (aktiválást) követően a rendszer automatikusan belépteti
a regisztrált felhasználót az EPTK felületre.
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A felület
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Fejléc

 A fejlécen megjelenítésre kerül az utolsó belépés pontos időpontja.
 Az EPTK-felület a belépés után korlátozott ideig (60 percig) érhető el a

felhasználó számára.
 A bal felső sarkában található „Menü” ikonra kattintva a támogatási kérelem

kitöltésének bármely szakaszában lehetőség nyílik a bal oldalsó menüsáv
megjelenítésére, illetve elrejtésére.

 A ház: kiválasztásával lehetőség nyílik azonnal az EPTK kezdőlapjára navigálni.
 A boríték: kattintással a rendszerüzenetek felülete jelenik meg a felhasználók

számára.
 A kijelentkezés: kiválasztásával lehetőség nyílik az EPTK felület szabályos

elhagyására.
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Támogatást igénylő(k) alapadatai
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 A menüpont ikonjára kattintva a regisztrált szervezet regisztrációkor megadott adatai
jelennek meg.

 A további adatok felvitele a ceruza ikon segítségével történik.
 megadott adatoknak karakterpontosan egyeznie kell az OBH honlapján szereplő hatályos

adatokkal

Töltendő adatok:
- Általános adatok
- Székhely címe
- Hivatalos képviselő adatai

 Megjegyzés: beosztásnál aláírás 
módjának a feltüntetése 
(önállóan/együttesen)
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Támogatási lehetőségeim
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 többféle szűrési (keresési) lehetőség van
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Új támogatási kérelem kitöltésének indítása

 kiválasztott kiírás kék linkjére kattintva tudjuk megkezdeni
 A felugró kérdés („Biztosan elindítja a támogatási kérelem kitöltési folyamatot?”)

megerősítése („Igen”) után ki kell választani az adott pályázati kiírást
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 új támogatási kérelem esetében csak a Támogatási kérelem kitöltő lehetőség jelenik meg
aktívként

 ez az egy lehetőség választható és tölthető, ameddig kérelem a Támogatási kérelemben
beállított ellenőrzéseknek teljes körűen meg nem felel

Támogatási kérelem kitöltése

www.civil.info.hu



 Támogatási kérelem kitöltő gombra kattintva megnyílik a kérelem több menüpontos
főoldala, amelyen a beadandó pályázat adatait kell beírni.

 Ezek a(z):
 Támogatást igénylő adatai,
 Támogatási kérelem szakmai tartalma,
 Pénzügyi adatok,
 Egyéb műveletek.
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Töltendő felületek:
 támogatást igénylő alapadatai,
 támogatást igénylő cím adatai,
 képviselő adatai,
 kapcsolattartó adatai.

Támogatást igénylő adatai 
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Támogatást igénylő alapadatai
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Támogatást igénylő alapadatai 
Szakmai pályázat esetében

Kollégium 

specifikus
Megjegyzés: ahol együttes 

pályázat benyújtása 

lehetséges, azt csak a civil 

szervezeteket érintő 

évfordulók, fesztiválok, 

hazai és határon túli 

rendezvények esetében 

lehetséges
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Támogatást igénylő címadatai
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Képviselő adatai

Kitöltendő adatok:
- képviselő neve
- beosztása: Itt kérjük feltüntetni azt, hogy a hivatalos képviselő hogyan ír alá. A rovatba
adható válasz:

o önállóan vagy
o együttesen

- elérhetőségi telefonszám(ok)
- e-mail cím
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Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai: itt az alábbi adatokat kell megadni
- Kapcsolattartó neve,
- beosztása (pl.: hivatalos képviselő, titkár stb.),
- elérhetőségi telefonszám(ok),
- e-mail cím.
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Töltendő felületek:
 Projekt adatok (működési és szakmai pályázati felületen)
 Projekt részletes bemutatása (működési és szakmai pályázati felületen)
 Megvalósítási helyszínek (működési és szakmai pályázati felületen)
 Monitoring mutatók (működési és szakmai pályázati felületen)
 Társpályázó (csak NEA-NO-17-SZ és NEA-MA-17-SZ pályázati felületeken)
 Direkt nyilatkozatok (működési és szakmai pályázati felületen)
 Indirekt nyilatkozatok (működési és szakmai pályázati felületen)

Támogatási kérelem szakmai tartalma

Projekt kezdete és vége
dátum: Beégetett, „Mentés”
után töltődik!

Projekt adatok
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Projekt részletes bemutatása
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Megvalósítási helyszín
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Monitoring mutatók
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NEA-17-M kiírás esetében az alábbi mutatók találhatók itt (a vastagon szedettek kitöltése kötelező):
 egyéb indikátor (kitöltése kötelező)
 egyéb, saját honlapon kívüli internetes megjelenések száma (nem kötelező)
 együttműködő civil szervezetek száma a támogatási időszak alatt (kitöltése kötelező)
 nyomtatott sajtóban való megjelenések száma (nem kötelező)
 szervezet által a támogatási időszak folyamán bevonni tervezett új önkéntes segítők száma

(kitöltése kötelező)
 szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak száma (kitöltése kötelező)
 támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül közvetetten elérni szándékozott

személyek száma (kitöltése kötelező)
 támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül közvetlenül elérni szándékozott

személyek száma. Leginkább érintett korcsoport:
 0-14 év
 15-29 év
 30-49 év
 50-59 év
 60-74 év
 75 év felett
Ebből a mutatóból, a korcsoportnak megfelelően csak 1 választása kötelező!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közvetlenül elérni szándékozott személyek számát a szakmai
beszámolóhoz csatolt jelenléti ívvel majd igazolni kötelező! (Ennél a mutatónál a megadható
személyek száma min. 10 fő kell, hogy legyen!)

 támogatási időszak végén foglalkoztatottak tervezett száma a szervezetnél (kitöltése kötelező)
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NEA-17-SZ kiírás esetében a NEA-17-M-nél felsoroltakon kívül az alábbi mutatók találhatók még itt (a 
vastagon szedettek kitöltése kötelező):
 Beszerzés: Támogatási időszakban beszerezni tervezett eszközök száma
 Beszerzés: Támogatási időszakban beszerezni tervezett szoftverek száma
 Kiadványok: A támogatási időszakban kiadni tervezett nyomtatványok száma
 Kiadványok: A támogatási időszakban megjelenő elektronikus/digitális kiadványok száma
 Külföldi utazás: A támogatási időszakban tervezett külföldi utazások napjainak száma
 Külföldi utazás: A támogatási időszakban tervezett külföldi utazások során megtett távolság
 Külföldi utazás: A támogatási időszakban tervezett külföldi utazásokon résztvevők száma
 Külföldi utazás: A támogatási időszakban tervezett külföldi utazások száma
 Külföldi utazás: A támogatási időszakban tervezett projekttevékenységekkel elért személyek száma

összesen
 Oktatás, képzés: A támogatási időszakban képzésben részt vevők tervezett száma
 Oktatás, képzés: A támogatási időszakban tervezett képzések száma
 Rendezvény: Legkésőbbi rendezvény(ek) záró dátuma
 Rendezvény: Legkorábbi rendezvény(ek) kezdő dátuma
 Rendezvény: Rendezvény(ek) napjainak száma
 Rendezvény: Résztvevők tervezett száma
 Szolgáltatás: A támogatási időszakban egészségügyi szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek

száma
 Szolgáltatás: A támogatási időszakban szociális szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma
 Szolgáltatás: A támogatási időszakban tanácsadási szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek

száma
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Egyéb indikátor töltése:
Kérjük, hogy ebben a mezőben fogalmazzon meg egy olyan, a szervezetére vonatkoztatható – a
pályázatában megadott támogatási időszak alatti - mutatót és mutatószámot, amellyel jól jellemezhető a
szervezet tevékenysége:
Például:
Mutató neve: pl.: időskorúak gondozása 
Mennyiségi egység: pl.: Fő
Mennyiség: pl.: 15
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Egyéb indikátor töltése:
Kérjük, hogy ebben a mezőben fogalmazzon meg egy olyan, a szervezetére vonatkoztatható – a pályázatában megadott
támogatási időszak alatti - mutatót és mutatószámot, amellyel jól jellemezhető a szervezet tevékenysége:
Például:
Mutató neve: pl.: időskorúak gondozása
Mennyiségi egység: pl.: Fő
Mennyiség: pl.: 15

Ennél a mutatónál a felületet az alábbiak szerint kell kitölteni:
- cél dátum: ez csak 2018.03.31-ei lehet (hiszen ez a projekt időszak vége, aminek a végére/végéig tervezik az
adott mutatót)
- cél változás: az elérni kívánt mennyiség vagy érték (a példából kiindulva: 15)
- monitoring mutató alátámasztása: itt kérjük megadni a mutató nevét és mértékegységét, az alábbiak szerint:
mutató neve: ……….
mutató mértékegysége: …………..
(példa alapján: mutató neve: időskorúak gondozása, mutató mértékegysége: fő)
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A „szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak száma” mutató töltése:

Ennél a mutatónál a felületet az alábbiak szerint kell kitölteni:
- bázis dátum megadás: ez a kitöltés dátuma (aminek a pályázati kiírás megjelenésének időpontja és a
beadásra nyitva hagyott idő végső időpontja közé kell esnie),
- bázis érték: a jelenleg foglalkoztatottak száma
- monitoring mutató alátámasztása: itt elég egy „-” karakter leütése

Az „együttműködő civil szervezetek száma a támogatási időszak alatt”, „szervezet által a támogatási
időszak folyamán bevonni tervezett új önkéntes segítők száma”, „támogatási időszak alatt a szervezet
tevékenységein keresztül közvetetten elérni szándékozott személyek száma”, „támogatási időszak alatt a
szervezet tevékenységein keresztül közvetlenül elérni szándékozott személyek száma”, „támogatási
időszak végén foglalkoztatottak tervezett száma a szervezetnél”, „egyéb, saját honlapon kívüli internetes
megjelenések száma”, „nyomtatott sajtóban való megjelenések száma” mutatók töltése:

Ezeknél a mutatóknál a felületet az alábbiak szerint kell kitölteni:
- cél dátum: ez csak 2018.03.31-ei lehet (hiszen ez a projekt időszak vége)
- cél változás: az elérni kívánt mennyiség vagy érték
- monitoring mutató alátámasztása: itt elég egy „-” karakter leütése
Figyelem: A „támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül közvetlenül elérni
szándékozott személyek száma” mutató esetében a cél változás értéke nem lehet kisebb 10-nél!
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Direkt nyilatkozatok
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Indirekt nyilatkozatok

Ebben a menüpontban 9 darab kötelezően töltendő, és 1 db önként tölthető, kiemelt fontosságú információkat is
tartalmazó felület található. A felületeken - többségében - legördülő mezőből lehet a választ kiválasztani.
Következő nyilatkozatokat tartalmazza:
 Általános nyilatkozatok
 Nyilatkozat támogatási igényekről
 Nyilatkozat ÁFÁ-ról
 Nyilatkozat szervezet tevékenységéről, támogatásból részesülésről
 Speciális nyilatkozatok
 Nyilatkozat összeférhetetlenségről
 Nyilatkozat illetékmentességről, munkaügyi kapcsolatokról
 Nyilatkozat regisztrációról
 Nyilatkozat adatlap kitöltöttségéről
 Egyéb információk
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Töltendő felületek:
 források,
 gazdasági adatok,
 bankszámla adatai,
 költségek,
 kiadások (költségek összesítő táblázata).

Pénzügyi adatok
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Források
A források (ami tulajdonképpen a civil szervezet működéséhez szükséges fedezet) felépítése:
 Önrész (saját forrás és egyéb bevétel),
 Támogatási összeg.

Az A, B és T sorok a ceruza ikon segítségével tölthetők. Az összegeket forintpontosan Ft-ban kell megadni.
NEA-17-M esetében az igényelhető támogatás minimális összege 100.000,- Ft, maximális összege 3.000.000,- Ft.

NEA-17-SZ esetében kollégiumonként különböző:

Fontos: A költségvetés összeállításához külön segédletet is biztosítunk, melyben előre megtervezheti összesítve
költségvetését. Ehhez a „költségvetési tábla_segédlet” nevű Excel táblázat lementése szükséges.
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatoknál kell megadni, kötelező jelleggel az alábbi adatokat:
 Választott finanszírozási mód (legördülő menüből választható):

 vissza nem térítendő – 100%-os támogatási előleg formájában történő finanszírozás (NEA-17-M és NEA-
17-SZ esetében),

 vissza nem térítendő – elszámolás elfogadását követően igénybe vehető támogatás (NEA-17-M és NEA-
17-SZ esetében),

 visszatérítendő - 100%-os támogatási előleg formájában történő finanszírozás (csak NEA-17-M esetében
van).

 Kérjük, adja meg hogy a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján mekkora összegű látvány-csapatsport
támogatásban részesült a szervezet: itt Ft-pontosan kell megadni a kapott támogatás értékét. Amennyiben nem
kaptak, akkor a beírandó érték: 0. (szabadkézi töltésű, nincs legördülő menü)
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Bankszámla

Itt a szervezet által használt bankszámlaszám megadása kötelező, aminek egyeznie kell a „Támogatási kérelem
szakmai tartalma”, azon belül „Direkt nyilatkozatok” között található „Nyilatkozat pénzforgalmi szolgáltatokról”
felületen, az első sorszám alatt rögzített pénzforgalmi számlaszámmal.)

Fontos: NEA pályázatok esetében külföldi bankszámla rögzítése nem fogadható el!
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Költségek

Itt kell költség típusonként felvenni a civil szervezet működéséhez/szakmai programhoz kapcsolódó költségeket,
amikre fedezetet kell nyújtaniuk a forrásoknak (azaz az önerőnek és a támogatási összegnek)
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A költségtípusok rögzítése legördülő menüből lehetséges a felületen, az alábbiak szerint:
 egyéb partner (csak NEA-NO-17-SZ és NEA-MA-17-SZ esetében): Támogatást igénylő vagy társpályázó, attól

függően kire vonatkozó költség kerül rögzítésre
 tevékenység neve: a legördülő menüből kiválasztandó az „Elszámolható költségek”,
 költségtípus: legördülő menüből a megfelelő költségtípus kiválasztható pl.: A2 Adminisztráció költségei,

Fontos: „A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a „civil szervezetek működési célú támogatása 2017” c. pályázati kiíráshoz
illetve a „A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ „ civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2017” c. pályázati
kiíráshoz 7. pontja (Elszámolható költségek) alapján tervezhető.

 Költségelem: legördülő menüből a megfelelő költségelem kiválasztható pl.: Adminisztrációs szolgáltatások,
 Állami támogatás kategória: a legördülő menüből kiválasztandó a „Nem állami támogatás”,
 Részletezés: itt kell megadni felsorolás szerűen, tömören (max. 2.000 karakterben), hogy az adott költségelem

esetében mi került betervezésre a költségvetésbe pl.: 12 havi könyvelési és bérszámfejtés díja, ügyviteli szolgáltatás
értéke stb.
Figyelem: a „Részletezés” sor kitöltése NEA pályázatok esetében kötelező!

 Nettó egységár (Ft): megadása kötelező
 Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft): megadása kötelező (ha nulla, akkor is)
 Bruttó egységár: a rendszer automatikusan számolja
 Mennyiség (db): megadása kötelező
 Teljes költség (Ft): a rendszer automatikusan számolja a megadott mennyiség és a bruttó egységár alapján
 Elszámolható költség (Ft): az adott alköltség-soron elszámolni kívánt összes költség (ez tartalmazza az önerő és

támogatás terhére elszámolandó összes költséget)
 Nem elszámolható költség (Ft): a rendszer automatikusan számolja
 Támogatási százalék (%): a támogatás terhére elszámolni kívánt költség és az adott költségsor összeg költségének a

hányadosa *100 (legalább 6 tizedes jegy pontossággal adják meg a % értéket) Fontos: D sor, azaz térítésmentes
hozzájárulás esetében a támogatási % értéke mindig 0!

 Támogatási összeg (Ft): a rendszer automatikusan számolja az elszámolható költségből és a támogatási %-ból
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Kiadások

A tételesen felvitt költségelemeket a FAIR-EPTK felülete a „Kiadások” menüpont alatt alköltség soronként összesíti a
„Mentés” gomb megnyomását követően.
Fontos:
 a „Mentés” nélkül az adatok nem töltődnek be, ezért ha a költségek felvitelén módosítanak, azt követően is a

„Kiadások” felületen menteniük kell!
 a költségvetés összeállítását (források, költségek, kiadások) a rendszer csak számszakilag ellenőrzi, tartalmilag

nem!
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Kiadások

A NEA-NO-17-SZ és NEA-MA-17-SZ kategóriák esetében a kiadások összesítője főpályázóra és társpályázóra külön
jelennek meg:
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Egyéb műveletek alatt elvégezhető:
 kiírásnak megfelelő dokumentum(ok) csatolása,
 támogatási kérelem teljes ellenőrzése,
 támogatási kérelem törlése,
 támogatási kérelem másolása.

Egyéb műveletek
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Dokumentum(ok) csatolása

A kiírásnak megfelelő dokumentum(ok) (4+1 db) feltöltése lehetséges ezen a felületen.
A dokumentum csatolása a ceruza ikonnal történik. Ezt követően a „Dokumentum csatolása” gomb segítségével lehet a
dokumentumot feltölteni.
A file nevének megadását követően a „Fájl kiválasztása” gombbal tudja kiválasztani az adathordozójára lementett
dokumentumot, majd „Mentéssel” rögzítheti.
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Csatolást követhetően az adott melléklet ceruza ikonjára lépve, a felcsatolt dokumentum megtekinthető, módosítható,
akár törölhető is.
Fontos: Kérjük, figyeljenek arra, hogy a szervezetüknek milyen mellékletet kell pályázatához csatolnia, mert ez
pályázónként eltérhet, erre ellenőrzést nem lehet a rendszerbe beépíteni!
Kérjük, hogy csak a pályázati kiírás áttanulmányozását követően csatolja a szükséges dokumentumokat, és minden
esetben ellenőrizze vissza, hogy jó, olvasható és teljes terjedelmű dokumentumot csatolt!
(Az „egyéb dokumentum” nevű csatoló-mező használata abban az esetben indokolt, hogyha a pályázó olyan
dokumentumot szeretne csatolni, ami a szervezet adatainak ellenőrzése során meghatározó lehet, pl.: OBH által
érkeztetett változás bejelentő, hivatalos képviselő akadályoztatása miatt kiállított meghatalmazást stb. Ez a
dokumentum nem képezi részét a NEA-17-M illetve NEA-17-SZ kiírások 12. pontjában felsorolt „Benyújtandó
dokumentumok”-nak.)
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Támogatási kérelem teljes ellenőrzése

A gombra kattintva a rendszer elvégzi a pályázat teljes ellenőrzését, és feltüntetni a talált hibákat. Fontos: Pályázatát
addig nem tudja beadni, amíg támogatási kérelme nem hibátlan, azaz az ellenőrzés által talált valamennyi hibát ki nem
javította!
(Az adott űrlapon levő hibák száma jelentősen csökkenthető, ha az űrlap kitöltését követően a „Mentés” gombot
mindig használják. A mentés után az adott űrlap hibái jelennek meg, melyek azonnal javíthatók.
Figyelem, a rendszer tartalmilag nem ellenőrzi a pályázatot, csak azt figyeli, hogy a kötelezően töltendő mezők
kitöltésre kerültek-e, illetve ahol beépített korlátozás van (pl.: dátumok esetében stb.), ott a korlátozásnak megfelelt-e
a beírt adat.
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Támogatási kérelem törlése

Amennyiben valamilyen okból úgy dönt, hogy mégsem kívánja benyújtani a támogatási kérelmet, ezen opció
kiválasztásával lehetősége van annak törlésére. A tévedések elkerülése végett a rendszer visszakérdez, hogy biztos
törölni kívánja-e a kérelmet.
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Pályázat benyújtása

Amennyiben valamennyi hibát kijavította, a „Támogatási kérelem készítése” felületen a Támogatási kérelem kitöltő
mező zöld színben fog megjelenni.
Ezt követően tudja a nyilatkozatot generálni a Nyilatkozat generálás gomb lenyomásával. A generált PDF-
dokumentumot kérjük, mentse el, majd a Nyilatkozattétel gomb megnyomása után a Tallózás gomb megnyomásával
keresse meg és csatolja föl. Mentés előtt kérjük, írja be a fájl nevét.
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Pályázat benyújtása

A Támogatási kérelem megtekintése PDF-ben gomb megnyomásával tudja megnézni a kérelmét, és ha valamit
változtatni szeretne, a kérelem beküldése előtt még megteheti.
FONTOS: A „Támogatási kérelem beküldése” gomb megnyomása után a kitöltő inaktívvá válik, az űrlapok
szerkesztése semmilyen módon nem lehetséges. Ettől kezdve a kérelem benyújtottnak minősül!
A támogatási kérelmet a Támogatási kérelem beküldése gomb megnyomásával teheti meg. A beküldésről a rendszer
visszajelez, és üzenetet küld a megadott e-mail címre.
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Egyéb

A főoldalon, a középső sorban a „Segítség” körre kattintva felhasználói kézikönyveket, videós segédleteket és képzési
anyagokat találunk. (Kérjük, töltsék le ezeket és olvassák el figyelmesen.)
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Figyelem!
Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni:
 egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-17-M kategóriák keretében vagy EPER-ben vagy FAIR-

ben
 egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-KK-17-SZ, NEA-TF-17-SZ és NEA-UN-17-SZ kategóriák

keretében (vagy EPER-ben vagy FAIR-ben)
 egy pályázó szervezet két pályázatot nyújthat be (1 pályázatot önállóan és/vagy egy pályázatot határon túli

társpályázóval együttesen) NEA-MA-17-SZ és NEA-NO-17-SZ kategóriák keretében (vagy EPER-ben vagy FAIR-
ben)

 a benyújtott pályázat nem vonható vissza
 a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges

egyeztetni
 pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag

banki átutalással
 azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott

pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá
 Az a civil szervezet, aki 2016-an jött létre, beadhat pályázatot, de csak 2016.12.31-ei után (2017.01.01-től) és

pályázatához csatolnia kell a 2016. évre vonatkozó – letétbe helyezett – teljes (mérleget és
eredménykimutatást/levezetést tartalmazó) számviteli beszámolót



Az egyes Kollégiumokhoz tartozó benyújtási határidők:

2017. évi működési kiírások esetében:

2017. évi szakmai kiírások esetében:
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Sikeres pályázást 
kívánunk!
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