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1. Pályázat benyújtására jogosultak köre 
 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramra csak köznevelési intézmények nyújthatják 
be a tanuló-mentor párok pályázatait, magánszemélyek nem pályázhatnak! 
 
A köznevelési intézmény annak a külföldi vagy magyar állampolgárságú tanulónak a pályázatát 
nyújthatja be, aki az adott intézménnyel nappali oktatás keretében tanulói jogviszonyban áll a pályázat 
benyújtásának időpontjában és 
 

- halmozottan hátrányos helyzetű, (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban  
  részesülő tanuló is) vagy 

   - családba fogadott, vagy  
   - védelembe vett, vagy  
 - ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy   

 - utógondozásban részesül, vagy  
 - hátrányos helyzetű, 

 
 VAGY továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló 

feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és 
a 2018/2019-es tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében: 
- szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán, 
- szakiskola, 
- készségfejlesztő iskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul. 

 
 

Kizáró okok:  
 
A 2017/2018. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített évismétlésre kötelezett tanuló a 
2018/2019. tanévre új pályázatot nem nyújthat be. 
A 2017/2018. tanévben ösztöndíjas és a 2018/2019. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló 
ugyanazon alprogram keretében új belépőként pályázatot nem nyújthat be. 
Nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában-ösztöndíjban. 
Nem pályázhat a Szakképzési Hídprogramban részvevő ösztöndíjas tanuló. 
Nem pályázhat a szakgimnáziumban érettségire épülő 2 éves szakképzésben részt vevő tanuló.  

 
Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be:  

- tanárképzésben, vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, vagy szakoktató, 
vagy 

- szociálpedagógus,   
- gyógypedagógus,  
- fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, 

aki e pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését 
a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg. 

 
Egy mentor egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 tanuló 
tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra 
vonatkozik, így azon mentor aki, a korábbi pályázati fordulóban nyertes – továbbfutó – ösztöndíjas 
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vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanulókat beszámítva 
vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást.  
 
Az a személy, aki az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában mentorként 
pályázatot nyújt be, az Útravaló ösztöndíjak keretei között mentorként nem pályázhat. 
A szülő saját gyermekének mentorálását nem végezheti! 
 
 

2. A pályázás menete 

 
Új belépők esetében  

 
A tanuló és a mentor a pályázati kiírás 1. számú és 2. számú mellékletét képező pályázati űrlap 
benyújtásával jelzi pályázati igényét a köznevelési intézmény, szakképzési feladatot ellátó tagintézmény 
felé. 
A pályázati űrlapokat azon köznevelési intézménynek, szakképzési feladatot ellátó tagintézménynek 
kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézmény pályázatot 
közvetlenül nem nyújthat be, a hozzá beérkezett pályázati űrlapokat a székhelyen működő köznevelési 
intézményhez, szakképzési feladatot ellátó tagintézménynek a szakképzési centrumhoz kell 
továbbítania. 
A köznevelési intézmény az általa összegyűjtött tanulói/mentori adatokat tartalmazó űrlapokat egy 
összesített pályázat formájában rögzíti a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer 
Központi Rendszer (a továbbiakban: FAIR), Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs 
felületen (a továbbiakban: EPTK) 
 
A Támogatási kérelem kitöltő felület a https://eptk.fair.gov.hu/ weboldalon érhető el.   
  
Az Út a szakmához esélyteremtő alprogram keretében kizárólag diákotthoni vagy kollégiumi feladatokat 
ellátó köznevelési intézmény, továbbá a kizárólag szakgimnáziumi alapfeladatot ellátó szakképző 
intézmény nem jogosult pályázat benyújtására. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő szakképzési centrumok esetében a 
pályázatokkal kapcsolatos benyújtási, ellenjegyzési, és az esetleges visszafizetési feladatokat a 
szakképzési centrumok látják el, az alábbiak szerint:  

a)  ellenőrzik és összehangolják a tagintézmények pályázati tevékenységével kapcsolatos 
gazdasági és pénzügyi feladatokat; 

b) pénzügyi, gazdasági és teljességi szempontból ellenőrzik és ellenjegyzik a tagintézmények 
által összeállított pályázati dokumentációkat; 

c) nyilvántartást vezetnek a nyertes pályázatokról, ellenőrzik a pénzügyi teljesítéseket; 
d) gondoskodnak a pályázatok adatainak a jogszabályban előírt módon történő rögzítéséről a 

FAIR és egyéb rendszerekben, valamint az előírt adatok nyilvánosságra hozataláról; 
e) A pályázati folyamat teljes egészét támogatják, ellátják a felmerülő kapcsolattartói, pénzügyi, 

elszámolási és szakmai feladatokat együttműködve a Támogatáskezelővel; 
 
A pályázatok benyújtásának módja 
A pályázat benyújtásához minden pályázó intézménynek regisztrálnia kell magát a Fejlesztéspolitikai 
Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR), melyhez rendelkeznie kell egy 
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és 
Kommunikációs (EPTK) pályázói felületen van mód a pályázat benyújtására. 
 
A köznevelési intézmény:  

https://eptk.fair.gov.hu/
https://eptk.fair.gov.hu/
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- az EPTK elektronikus felületen megadja az intézményre vonatkozó pályázati és a tanévhez 
kötődő adatokat, majd  

- rögzíti a hozzá benyújtott új és továbbfutó tanulói és mentori pályázati űrlapok adatait 
- feltölti a továbbfutó tanulók szociális jogosultságáról tett „Nyilatkozat a szociális jogosultság 

fennállásáról” c. dokumentumot.(8. sz. melléklet) 
- feltölti az új tanulók szociális jogosultságát igazoló szkennelt dokumentumokat 
- feltölti az új tanulókra vonatkozó tanulói, mentori, szülői nyilatkozatok aláírt példányát (3. 

számú,4. számú, 5. számú, 6. számú melléklet) 
- feltölti a Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. dokumentum 

aláírt, pecséttel ellátott példányát 
- lezárja a felületen rögzített intézményi pályázatot  
- a kinyomtatott „Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. 

felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez” című dokumentumot határidőre beküldi a 
Támogatáskezelő részére.   

 
A tanuló és a mentor:  

- a pályázati űrlap rá vonatkozó részét kitölti, aláírja és átadja az intézménynek  
 
A székhelyen működő köznevelési intézmény, illetve a szakképzési centrum a begyűjtött tanulói és 
mentori űrlapok adatait rögzíti az EPTK felületen úgy, hogy a hozzá benyújtott űrlapok között nem 
szelektálhat, azokat nem véleményezheti.  
 
Az EPTK felületről az alábbi dokumentumot kell kinyomtatni és beküldeni postai úton az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest Pf.: 1411 címre: 
 - „Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott 
támogatási kérelemhez” 
 
Az EPTK felületről kinyomtatott „Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram 
c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez dokumentum érvényességének feltétele az 
intézményvezető/tankerület vezető saját kezű aláírása és körbélyegző lenyomata is.  
 
A szakképzési feladatot ellátó tagintézmények esetében a szakképzési centrum főigazgatója az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján kiadott, a szakképzési centrum alapító okiratában, illetve a 
szakképzési centrum Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint –a fenntartó jogkörében 
eljárva - ellenjegyzi. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő szakképzési feladatot ellátó tagintézmények 
esetében a Támogatáskezelőhöz a szakképzési centrum főigazgatója által, ellenjegyzéssel ellátott 
dokumentum nyújtható be. 
 
 
 

3. Segédlet az elektronikus úton, a FAIR rendszeren keresztül benyújtott 
pályázatok benyújtásához. 

3.1. Regisztráció 

Támogatási kérelem benyújtására az EPTK elektronikus pályázatkezelési rendszeren keresztül van 
lehetőség. A rendszer a https://eptk.fair.gov.hu/ weboldalon érhető el.  
 

https://eptk.fair.gov.hu/
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A kezdőoldalon az új felhasználóknak regisztrációra, a korábban regisztrált felhasználóknak belépésre, 
illetve elfelejtett jelszó esetén emlékeztető kérésére van lehetőség. 

 
A regisztrációs folyamat a „Regisztráció” gombra kattintva kezdhető meg. Felhívjuk figyelmét, hogy 
ennél a pontnál felhasználóként regisztrál. Egy felhasználó később akár több szervezet nevében is 
nyújthat be támogatási kérelmet (pl. egy pályázatkezelő cég esetében úgy, hogy a cég vagy egy 
alkalmazottja beregisztrál, majd később több szervezet nevében tud pályázni). A konkrét támogatást 
kérő szervezet adatait később kell megadni. Első lépésként a regisztráció típusát szükséges kiválasztani, 
melyek az alábbiak lehetnek: 
 

 Magánszemély 
 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 
 Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb 

gazdasági szervezet 
 Költségvetési- és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek 
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A megfelelő típus kiválasztása után, a típusmegnevezés mellett található „Regisztráció” gomb 
kiválasztásával jeleníthető meg a regisztrációs folyamat során kitöltendő űrlap. A kitöltendő adatok 
körét a regisztráció típusa határozza meg. 
 
A regisztrálás folyamata egyszerű, mindössze néhány adat rögzítésével azonnal létrehozható a 
felhasználói profil. A megjelenő felületen minden adat kitöltése kötelező a regisztrációs űrlap 
véglegesítéséhez.  
 
A jelszó legalább 10, legfeljebb 64 karakter lehet. Tartalmaznia kell az angol ABC kis és nagybetűt is A-
tól Z-ig, ékezet nélkül. Tartalmaznia kell legalább egy szám karaktert, 0-tól 9-ig. Az azonosító adatok 
felvitelét követően a regisztrációt megerősítő biztonsági kódot szükséges begépelni a rendelkezésre 
álló mezőbe, elolvasni és elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot, végül pedig az oldal alján elhelyezett 
„Regisztráció” gombra kattintani. 
 
 
Regisztrációs űrlap: 
 
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli 
vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság és egyéb gazdasági szervezet és költségvetési- és költségvetési 
rend szerinti gazdálkodó szervek esetén meg kell adni az adószámot és ki kell választani egy legördülő 
menüből a Gazdálkodási formakódot. 
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Csak meghatározott GFO kóddal rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot, a program ezt a 
háttérben ellenőrzi. Tévesen megadott GFO kód esetén előfordulhat, hogy a program nem engedi 
kiválasztani a megfelelő támogatási igény kódját. A már rögzített GFO kódot nem lehet javítani, ezért az 
EPTK felületén konstrukciótól függetlenül új támogatási igénylőt lehet létrehozni a megfelelő GFO 
kóddal. 
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Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság és egyéb 
gazdasági szervezet és költségvetési- és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek esetén a 
regisztrálás második lépcsőjeként elindítható a közhiteles adatok lekérdezésének folyamata. Ez csak 
akkor lehetséges, ha előtte a regisztrációs űrlap összes mezőjét, a megerősítő kódot kitöltötte, végül 
elolvasta, illetve kötelezően elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatot.  
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Sikeres közhiteles adatlekérést követően az adatok automatikusan megjelenítésre kerülnek, kitöltésük 
nem szükséges, csupán ellenőrizni kell az adatokat, melyek igény szerint módosíthatóak. 
Sikertelen közhiteles adatlekérés után – melyről figyelmeztető üzenet tájékoztatja a Támogatást 
igénylőt – lehetőség nyílik újabb próbálkozásra a „Közhiteles adatok ismételt lekérése” gombra 
kattintással. Amennyiben az újabb próbálkozás is sikertelennek bizonyul, abban az esetben manuálisan 
szükséges rögzíteni a hiányzó adatokat. A folyamat lezárásához a „Regisztráció” gombra kell kattintani. 
Amennyiben a regisztrációs űrlapon minden adat, elsősorban a kötelezően kitöltendők köre rögzítésre 
került, valamint nem tartalmaz hibát az űrlap, abban az esetben a regisztráció megtörténik. 
 
A regisztrációs folyamat végeztével egy egyszer használható, regisztrációt megerősítő email kerül 
elküldésre a regisztrációs űrlapon rögzített értesítési email címre. Az üzenetben található linkre 
kattintva elvégezhető a regisztráció megerősítése. 
A megerősítésre minden esetben szükség van, egyéb esetben a felhasználói fiókba való bejelentkezés, 
nem lehetséges. 
A levélben elküldött linkre kattintva a regisztráció aktiválásához az alábbi oldal nyílik meg: 
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Ezen a felületen, megerősítésként ismét be kell írni az aktiválás tárgyát képező e-mail címet. 
 
Sikeres megerősítést követően a rendszer automatikusan belépteti a regisztrált felhasználót az EPTK 
felületre. 
 

 
 
 
 

3.2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó 

Bejelentkezéshez, az EPTK elektronikus pályázatkezelési rendszerében a megjelenő bejelentkező 
ablakba kell beírni a regisztráció során rögzített email címet és jelszót, végül a „Bejelentkezés” gomb 
megnyomásával megtörténik a felhasználó bejelentkeztetése. 
 
Amennyiben jelszóváltoztatás szükséges, abban az esetben a bejelentkező ablakba az email címet és a 
regisztráció során rögzített jelszót szükséges begépelni, majd a „Bejelentkezés jelszóváltoztatással” 
gombra kattintani. A megjelenő felületen meg kell adni az új jelszót. A felhasználó a fentiekben 
ismertetett jelszómódosítást a felület alján található „Mentés” gomb megnyomásával véglegesítheti, 
míg a felület jobb felső sarkában található „VISSZA” gomb használatával elvetheti a jelszómódosítás 
szándékát. 
Jelszóváltoztatás, illetve annak elvetése esetén is bejelentkezteti a felhasználót a rendszer, melyet 
követően az EPTK felület főoldala tekinthető meg elsőként. 
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Amennyiben elfelejtette jelszavát, úgy a bejelentkező felületen, az ablak alján elhelyezkedő „Elfelejtett 
jelszó” gombra szükséges kattintani. 
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A megjelenő felületen, a regisztrációs űrlapon rögzített email címet, valamint a képen található 
Megerősítő kódot szükséges begépelni a rendelkezésre álló mezőkbe, majd ezt követően az „OK” 
gombra kattintani. A „Mégsem” gomb megnyomásával elvethető az elfelejtett jelszó pótlásának 
lehetősége. 
 
 

 
 
 
A regisztrációs email cím és az azonosító kód beírása után a rendszer egy email üzenetet küld a 
felhasználó számára, melyben tájékoztatja a további teendőkről. Az üzenetben található elérhetőségre 
kattintva a felhasználó számára megjelenik az új jelszó megadását lehetővé tévő ablak. 
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4. EPTK felület bemutatása 

Bejelentkezést követően az EPTK felület kezdőoldalára jut a felhasználó. A felület bal oldalán a fő 
menüpontokat tekinthetik meg a Támogatást igénylők. 
A felület fejlécében található a bejelentkezett felhasználó neve, valamint email címe. A felületen 
megjelenítésre kerül az utolsó belépés pontos időpontja. Az időpont egyrészről tájékoztatja a 
felhasználót az utolsó munkavégzés idejéről, másrészt ellenőrizhető, hogy a felhasználó utolsó 
bejelentkezése óta történt-e újabb belépés. 
 
 

 
 
 
Az EPTK felület korlátozott ideig érhető el minden felhasználó számára. Az időkorlát 60 percben lett 
meghatározva. A biztonsági időkorlát lejárta előtt a rendszer figyelmezteti a felhasználót, ezáltal 
lehetőség nyílik a munkamenet meghosszabbítására anélkül, hogy újra be kellene jelentkezni a felületre. 
Munkavégzés alkalmával (pl. a felületre történő adatrögzítéssel, majd mentéssel) az időkorlát 
automatikusan frissítésre kerül, melynek köszönhetően újból 60 perc áll a felhasználó rendelkezésére. 
A biztonsági időkorlát meghosszabbítására manuálisan is lehetőség nyílik az időkorlát mellett található 
„megújít” linkre történő kattintással. 
 
A jobb felső sarokban található ikonok jelentése a következő: 
 

 ház: kiválasztásával lehetőség nyílik azonnal az EPTK kezdőlapjára navigálni 
 boríték: kattintással a rendszerüzenetek felülete jelenik meg a felhasználók számára.  
 kijelentkezés: kiválasztásával lehetőség nyílik az EPTK felület szabályos elhagyására. 
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4.1. Fő menüpontok 

Az EPTK felület főoldalán hét – a Támogatást igénylők számára kiemelt fontosságú – menüpont jelenik 
meg a bejelentkezést követően. Alapértelmezetten ikonok formájában kerülnek megjelenítésre az alábbi 
menüpontok, azonban olvashatók alattuk a megnevezésük is, sorban: 
 

 Támogatást igénylő (k) alapadatai/Projektkezelők: a támogatást igénylők adatait lehet felvinni, 
továbbá itt lehet megadni azokat a személyeket, akik jogosultak a pályázatok szerkesztésében; 

 Támogatási lehetőségeim: itt lehet kiválasztani a támogatási lehetőségeket kiírások szerint, illetve 
megkezdeni az űrlapok kitöltését. 

 Projektjeim: a megkezdett és a beadott Támogatási kérelmeinket található meg itt. A pályázati űrlapok 
töltésének megszakítása esetén is erre a gombra kattintva éri el és tudja folytatni a félbehagyott 
kérelmet. 
Amennyiben a támogatási kérelem adatainak rögzítése nem folyamatosan történik, az megszakítható az 
adatok mentése után. Az adatrögzítés folytatásához lépjen be a felületre, és a Projektjeim menüpont 
alatt keresse ki a már megkezdett kérelmet, ne hozzon létre újabb kérelmet. A szerkesztés 
(ceruza) jelre kattintva folytatható az adatrögzítés. 

 Közbeszerzéseim 
 E-Beszerzés 
 Saját projektek statisztikája 
 Állami értékelés 

 
 

4.1.1. Támogatást igénylő(k) alapadatai 
 
E menüpont alatt nyílik lehetősége a Támogatást igénylőknek adataik rögzítésére, szerkesztésére, 
valamint újabb Támogatást igénylő rögzítésére. 
 
Egy felhasználó több szervezet nevében is pályázhat, A felületen listaszerű elrendezésben kerülnek 
megjelenítésre az alábbi adatok a felhasználó által felvitt szervezetekkel. Ez a lista természetesen 
először üres. Új szervezet regisztrálását a bal-felső sarokban található „Új” gombra kattintva tud 
megadni. 
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A Támogatást igénylő lehet: 

 Magánszemély 
 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 
 Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás 
 Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet 
 Költségvetési- és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek 

 
 

 
 
Aszerint tehát, hogy milyen szervezet kéri a támogatást, kell megadni a támogatás igénylő alapadatait.  
 

 
 
 
A négy űrlapot (Általános adatok, Székhely címe, Hivatalos képviselő adatai, Kapcsolattartó adatai) 
egyenként kell elmenteni a kitöltés végén, a jobb alsó sarokban található mentés gomb megnyomásával. 
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Mentés után piros mezőben hibaüzenet fog megjelenni azokról a hiányos adatokról, amik nem kerültek 
kitöltésre. A rendszer itt a három űrlap hiányos adatait összesítve jeleníti meg.  
 
 

 
 
 
A jobb felső sarokban található VISSZA gombra kattintva jutunk vissza a főmenübe.  
 
Ezután a Székhelyre vonatkozó adatokat kell megadni. Az űrlap kitöltése végén kattintson a jobb alsó 
„Mentés” gombra. 
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Következő lépésben a Hivatalos képviselő adatai kell megadni. Itt az adott szervezet törvényes 
képviselőjét kell megadni, akit igazoltan képviselőjének jelentett be a szervezet.  
 
A következő a Kapcsolattartó adatai. A mezőben olyan személy megjelölése szükséges, aki a projekt 
benyújtásáért, illetve a későbbiekben a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, valamint a 
projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás 
folyamatában kellő mértékben részt vesz.  
Az űrlapok kitöltése végén kattintson a jobb alsó „Mentés” gombra. 
 
 

 
 
 
A sikeres rögzítést követően a jobb felső sarokban található VISSZA gomb megnyomásával 
visszakerülhetünk a „Támogatást igénylő(k) alapadatai” menüpontban található Támogatást 
igénylők listájához. Az adatokat módosítani, a jobb szélen található ceruzaszerű ikonra kattintva 
tudjuk, ahol az adatok módosításán túl akár törölhetjük is a szervezetet (Törlés gomb a bal felső 
sarokban). 
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Az űrlapok tartalma exportálható, mely funkció az oldal alján került elhelyezésre. Excel export 
készítésére azonnal lehetőség van az „Excel export” gomb megnyomásával egyidejűleg, azonban a 
gomb mellett található nyílra kattintva legördülő mezőben megjelennek további export lehetőségek is, 
melyekre kattintva elkészíthetőek a kívánt formátumú fájlok: 

 (CSV export, HTML export, PDF export, OOCalc export, Word export, OOWriter export) 
 

 
 
A jobb felső sarokban található VISSZA gomb megnyomásával visszajutunk a Pályázatai E-ügyintézés 
felületére.  
 
 
4.1.2. Projektkezelők 

 

 
 
A Projektkezelők linkre kattintva lehet beregisztrálni azokat a személyeket akik a pályázatot szeretnék 
szerkeszteni, beküldeni vagy csak olvasni. 
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A Vissza gomb megnyomásával visszajutni a Pályázati E-ügyintézés felületére. 
 
 

4.1.3. Támogatási lehetőségeim 
 
A Támogatást igénylők számára e menüponton belül kerülnek megjelenítésre az aktuális támogatási 
kérelem felhívások. Itt jelennek meg az aktuális kiírások.  
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A Támogatási lehetőségeim közül az UTR-18-USZ – Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához 
alprogram kiírás kék linkjére kattintva van lehetőség benyújtani az ösztöndíj támogatási kérelmet. 
 
 

 
 
 
A megerősítés után ki kell választani, hogy melyik szervezet nevében adjuk be a kérelmet. Kattintson 
a megfelelő szervezetre. 
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5. Új Támogatási kérelem kitöltésének indítása 
 
A kérelem megnyitását követően a képernyő bal oldalán megjelenítésre kerülnek a támogatási kérelmek 
kitöltéséhez, valamint benyújtásához szükséges menüpontok. 
 
A Projekt életút első eleme a Támogatási kérelem készítése, beküldése, mely egy több menüpontos 
oldal.  
 

 
 
 
A főoldal felső sorában találja a kérelem négy fő menüpontját, amelyek minden kitöltő esetében 
egységesek: Támogatást igénylő adatai, Támogatási kérelem szakmai tartalma, Pénzügyi adatok, Egyéb 
műveletek.  
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Amennyiben a támogatási kérelem adatainak rögzítése nem folyamatosan történik, az megszakítható az 
adatok mentése után. Az adatrögzítés folytatásához lépjen be a felületre, és a Projektjeim menüpont 
alatt keresse ki a már megkezdett kérelmet, ne hozzon létre újabb kérelmet. A szerkesztés 
(ceruza) jelre kattintva folytatható az adatrögzítés. 
 
 

5.1. Támogatást igénylő adatai  

  
A Támogatást igénylő adatai menüpontban található űrlapok a támogatást igénylőre vonatkozó 
adatokat tartalmazzák, úgymint a támogatást igénylő alapadatai, cím adatai, képviselők, 
kapcsolattartó adatai, támogatást igénylő fenntartója. 
 

 
 
A Támogatást igénylő alapadatai űrlapon automatikusan megjelennek az EPTK fő felület Támogatást 
igénylő alapadatai menüpont alatt rögzített adatok, amelyek a Gazdálkodási formakód, és az Adószám 
kivételével felülírhatók. Továbbá ezen az oldalon tudja megadni a hatályos TEÁOR besorolást.  
Amennyiben gazdálkodási formakódja alapján a támogatást igénylő szerepel bármely közhiteles 
adatbázisban (OCCSZ, MÁK) és a hitelesítési folyamatot korábban elvégezte, úgy az alábbi pontok 
automatikusan kitöltésre kerültek az adatlapon:  
  
Támogatást igénylő teljes neve,  
Gazdálkodási formakód,  
Adószám,  
Statisztikai szám,  
Cégbírósági bejegyzés száma,  
Alapítás időpontja  
  
A "KÖZHITELES ADATOK LEKÉRÉSE" gomb megnyomásával lehetősége nyílik a közhiteles adok 
(OCCSZ, MÁK) újbóli lekérésére, az adatok frissítésére. Változás esetén a mezőkben szereplő adatok 
manuálisan is felülírhatóak.  
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Támogatást igénylő teljes neve  

Manuális kitöltés esetében, amennyiben a pályázó nem természetes személy, a cégkivonatban/alapító 
okiratban/törzskönyvi kivonatban szereplő teljes nevet kell megadni.   
 
A támogatást igénylő rövidített neve  

Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban/alapító okiratban/törzskönyvi kivonatban szereplő 
rövidített nevet kell megadni. 
 
Gazdálkodási formakód  

A rendszerbe történő regisztráció alkalmával megadott gazdálkodási formakód jelenik meg 
automatikusan a mezőben. A gazdálkodási formakód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. 
számjeggyel.  
A gazdálkodási formakódokat a 22/2014. (III. 13.) számú a statisztikai számjel elemeiről és 
nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása határozza meg.  
GFO kódok KSH elérhetősége: http://www.ksh.hu/gfo_menu  
Kérjük, hogy a pályázás kezdetekor fokozott figyelmet fordítson arra, hogy a megfelelő GFO kód kerüljön 
kiválasztásra: Pl: 552, 559, 599 GFO kód esetén a későbbiek során kiválasztandó „Nonprofit és egyéb 
nem nyereségérdekelt szervezet” szövegű opció megjelölésével tud csak pályázatot benyújtani. 
 
Adószám  

A rendszerbe történő regisztráció alkalmával megadott vagy a közhiteles adatbázisban szereplő 
törzsszáma (első 8 számjegy) jelenik meg automatikusan. Non-profit gazdasági társaságok esetén a 9-
10. és 11. számjegyeket a cégbírósági kivonata alapján kell kitölteni.  
 
Statisztikai szám  

Manuális kitöltés esetén a KSH rendszerében nyilvántartott 17 számjegyű statisztikai számot kell 
rögzíteni (http://www.ksh.hu/apps/vb.szlek.main1), valamint a cégkivonatban szereplő, a támogatást 
igénylő non-profit gazdasági társaságok 17 számjegyű statisztikai számát kell rögzíteni. A törzsszám 
(adószám első 8 számjegye) automatikusan töltődik az adószámból, de a mezőben szereplő adat 
felülírható.  
  
A 2011. január 1-jétől hatályos statisztikai számjel megadása szükséges.  
  
 
Alapítás időpontja  

Az alapítás időpontja non-profit gazdasági társaságok esetében a cégkivonat alapján a létesítő okirat 
hatálybalépésének (a cégbejegyzés jogerőre emelkedésének) dátuma.   
Amennyiben a támogatást igénylő (a cégkivonatában is feltüntetett) jogelőddel rendelkezik, akkor az 
alapítás időpontjaként a jogelőd gazdálkodó szervezet alapítási idejét kérjük feltüntetni, továbbá a 
Működés időtartama adatmező kitöltésekor is ezt kérjük figyelembe venni.   
  
 
 
 
 

http://www.ksh.hu/gfo_menu
http://www.ksh.hu/gfo_menu
http://www.ksh.hu/apps/vb.szlek.main1
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Minősítési kód  

1. belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250e Ft/év nettó árbevétellel rendelkező 
mezőgazdasági őstermelő);  

2. mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 
M Ft/év mérlegfőösszeg);  

3. kisvállalkozás (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M 
Ft/év mérlegfőösszeg);  

4. középvállalkozás (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 
2700 M Ft/év mérlegfőösszeg);  

5. nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott);  
6. nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat);  
7. nonprofit szervezet államháztartáson kívül.  

  
Hatályos TEÁOR besorolás  

A mező legördülő listájából kiválasztva szükséges megadni, hogy a 2003. évi vagy a 2008. évi struktúra 
szerint hatályos a támogatást igénylő TEÁOR kódja. A kiválasztott év alapján szükséges a 
főtevékenységet rögzíteni.  
  
Főtevékenység TEÁOR ’03 száma  

A mező legördülő listájából a TEÁOR kódot (számot) és megnevezést az alapítói okiratban/ törzskönyvi 
kivonatban/cégkivonatban (cég tevékenysége pontban) feltüntetett főtevékenység alapján kell 
kiválasztani!   
A MÁK Törzskönyvi nyilvántartási adatbázisa elérhető az alábbi linken: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv.   
A KSH adatbázisa elérhető az alábbi linken: http://www.ksh.hu/apps/vb.szlek.main1)   
 Amennyiben a támogatást igénylő főtevékenysége TEÁOR '08 besorolás alapján hatályos, akkor a  
KSH honlapján található TEÁOR '08 - TEÁOR '03 fordítókulcs alapján rögzítse a TEÁOR’03 kódját.  
 A fordítókulcs elérhetősége:  
http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor_08_03_2007_07_09.pdf  
  
Főtevékenység TEÁOR ’08 száma  

A 1893/2006/EK rendelet alapján 2008. január 1-től az új Tevékenységek Egységes Ágazati 
Osztályozási Rendszert (TEÁOR '08) kell alkalmazni.  
 A mező legördülő listájából a TEÁOR számot és megnevezést az alapítói okiratban/ törzskönyvi 
kivonatban/cégkivonatban (cég tevékenysége pontban) feltüntetett főtevékenység alapján kell 
kitölteni!   
A MÁK Törzskönyvi nyilvántartási adatbázisa elérhető az alábbi  linken: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv.   
 A KSH adatbázisa elérhető az alábbi linken: http://www.ksh.hu/apps/vb.szlek.main1)  
A támogatást igénylő a KSH honlapján található TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs segítségével ki 
tudja választani főtevékenysége TEÁOR’08 szerinti számát.  
  A fordítókulcs elérhetősége:  
 http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor_03_08_2007_07_09.pdf   
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ÁFA levonási jog  

A mező legördülő listájából szükséges kiválasztani a támogatás megítélését követő, a projekttel 
kapcsolatos ÁFA levonási joggal való rendelkezést.  
Amennyiben a kedvezményezett a projekt, illetve a projekt hasznosítása során általános forgalmi adó 
levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó 
összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.  
Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a projekt, illetve a 
projekt hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás 
alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.  
  
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból  

A gazdálkodási formakód alapján a támogatást igénylőnek kell kiválasztania, mely átláthatósági 
kategóriába tartozik szervezete:  
  
 I.  Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) értelmében törvény erejénél 
fogva átlátható szervezet, ezért nem kell a nyilatkozatot kitöltenie:  

• állam,   
• költségvetési szerv,  
• köztestület,  
• helyi önkormányzat,  
• nemzetiségi önkormányzat,  
• társulás,  
• egyházi jogi személy,  
• az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 

vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  

• nemzetközi szervezet,  
• külföldi állam,  
• külföldi helyhatóság,  
• külföldi állami vagy helyhatósági szerv,  
• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.  
 A fentieknek megfelelően nem kell nyilatkozatot tenniük tehát pl. az oktatási intézményeknek, 
közgyűjteményeknek, egészségügyi intézményeknek, ha költségvetési szerv formában működnek.  
 
 
 II.  Civil szervezetek  

Civil szervezet és esetén a támogatást igénylőnek a II. pontot kell kiválasztania. Civil szervezet az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint:   
 a civil társaság,  

a) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító 
egyesület kivételével -,  

b) - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány.  
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Mentéskor a rendszer mindig lefuttatja a beépített ellenőrzések és annak eredményéről, valamint a 
mentés sikerességéről a támogatást igénylőt az ablak tetején található panelen tájékoztatja. Hibás vagy 
hiányos rögzítés esetén mindig részletes hibalista jelenik meg, sőt a rendszer piros háttér színnel ki is 
emeli a problémás mezőket. Kérjük, a hibalistában megjelenő utasításokat figyelmesen olvassa el, annak 
megfelelően javítsa ki az adatlapot, javítás után ismét nyomja meg a Mentés gombot.  
 
 

 
 
Figyelem! Elképzelhető, hogy a hibaüzenetek során olyan hibákat is kiír a rendszer, melyek nem ezen, 
hanem egy később kitöltendő oldalon találhatók. Kérjük, ebben az esetben csak azokat a hibaüzeneteket 
vegye figyelembe, amelyek a támogatási alapadatokra vonatkoznak!  
  
Kitöltés esetén sikeres mentési üzenet jelenik meg a felső panelen.  
 
A VISSZA gomb kétszeri megnyomásával visszajutunk a főoldalra.  
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5.1.1. Támogatást igénylő címadatai  

A Támogatást igénylő címadataira kattintva egy listázó felületen megjelenik a már rögzített Támogatást 
igénylő neve, adószáma, típusa. A jobb oldalon lévő ceruza ikonra kattintva megnyílik a Támogatást 
igénylő cím adat felület és az oldal kitölthető.  
 
 

 
 
 
A szerkeszthető mezőkben rögzíthetők a cím elemei. A helység kiválasztásával automatikusan 
kitöltődnek az irányítószám, illetve a régió, megye, járás, kistérség megfelelő adatai. Ugyanígy az 
irányítószám beírásával is kitöltődnek a helység, régió, megye, járás, kistérség adatok.   
 
Fióktelep és postacím adatok megadása esetén is fent leírtak érvényesek, kivéve, hogy a postacímnél 
opcionálisan lehetséges még postafiók nevet és postafiók irányítószámot is megadni. Postacím 
megadása kötelező.  
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A támogatást igénylő székhelye  

Manuális kitöltés esetében non-profit gazdasági társaságoknak a cégkivonatban, költségvetési 
szerveknek az alapító okiratban -, kutatóhelyeknek a törzskönyvi kivonatban szereplő székhely címét 
kell beírnia.   
Az országot legördülő listából lehet kiválasztani. Alapértelmezettként Magyarország jelenik meg.   
A régió, kistérség, megye és járás megjelölését változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs 
lehetőség.  
 A házszám, illetve helyrajzi szám mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező.  
  
A támogatást igénylő postacíme  

A támogatást igénylő postacíme a papír alapú hivatalos értesítések, levelezések kézbesítéséhez 
szükséges, amennyiben az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felület (EPTK) nem áll 
rendelkezésre az intézményrendszer számára.  
A település rögzítését követően automatikusan generálja a vonatkozó irányítószámot. Irányítószám 
megadásánál automatikusan generálja a település megnevezését. Mindkét esetben módosíthatóak a 
mezők.  
A régió, kistérség, megye és járás megjelölés változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs lehetőség.  
 
Postafiók irányítószám, Postafiók   

Postafiók esetében a támogatást igénylőnek először a települést szükséges kiválasztania, majd 
postafiókot és ahhoz kapcsolódó postafiók irányítószámot szükséges levelezési címként rögzítenie az 
adatmezőkben.  
 

5.1.2. Képviselők adatai  

Több képviselő rögzítésére van lehetőség, ennek megfelelően először egy listanézet jelenik meg, ahol a 
már felrögzített képviselők megjelennek, új rögzítésével vagy meglévő elem megnyitásával rögzíthetőek 
az adatok.  
A mezőben a hivatalos, a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek nevét kell 
rögzíteni.  
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A Név, Képviseleti jog, Beosztás, Telefon és E-mail cím elnevezésű mezők kitöltése kötelező.  
  
A rendszer az itt megadott képviselői e-mail címre automatikus e-mail üzenetet küld a monitoring és 
információs rendszer segítségével a projektet érintő változásokkal kapcsolatosan. A támogatást igénylő 
az EPTK felületre belépve olvashatja el az értesítést, illetve nyithatja meg - töltheti le a kapcsolódó 
dokumentumot.  
  
Amennyiben a szervezet esetében több személy jogosult a hivatalos képviseletre, akkor a hitelesítést 
követően a felugró ablakban lehetőség van kiválasztani több képviselőt. A kiválasztásra került 
képviseletre jogosult személyek a kijelölés sorrendje szerint piros háttérszínnel jelennek meg. A 
kijelölések után a „Kiválaszt” gomb megnyomását követően, a kitöltő program beemeli a hivatalos 
képviseletre jogosult személyek adatait az adatlapra, a kijelöléssel meghatározott sorrendnek 
megfelelően.  
 

 

5.1.3. Kapcsolattartó adatai  

Ebben a funkcióban akár több kapcsolattartó is rögzíthető a támogatási kérelemmel kapcsolatban, 
ennek értelmében a gombra kattintva listafelület nyílik meg.  
A mezőben olyan személy megjelölése szükséges, aki a projekt benyújtásáért, illetve a későbbiekben a 
projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, valamint a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai 
felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt vesz.  
 

 
 
A Név, Beosztás, Telefon és E-mail cím elnevezésű mezők kitöltése kötelező.  
  
A rendszer az ebben a pontban megadott kapcsolattartói e-mail címre automatikus email üzenetet küld 
a monitoring és információs rendszer segítségével a projektet érintő változásokkal kapcsolatosan. A 
támogatást igénylő az EPTK felületre belépve olvashatja el az értesítést, illetve nyithatja meg - töltheti 
le a kapcsolódó dokumentumot.  
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5.1.4. Támogatást igénylő fenntartója 

 
A Támogatást igénylő fenntartója funkció alatt rögzíthető a fenntartó adata.  
 

 
 
 
 

5.2. Támogatási kérelem szakmai tartalma  
 
A Támogatási kérelem szakmai tartalma menüpontban tudjuk rögzíteni a Projekt adatokat, Monitoring 
mutatókat, Mérföldkövet, Mentori és Tanulói törzsadatokat, Nyilatkozatot.   
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5.2.1. Projekt adatok  
 
A projekt címe: Itt kell megadni a projekt tervezett címet.  
A cím szabadon megválasztható, legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával és 
tartalmával. 
A program a mentés gomb megnyomása után automatikusan kitölti a projekt megvalósításának 
tervezett kezdete, a támogatási időszak kezdete (2018.09.01.) valamint a projekt megvalósításának 
tervezett fizikai befejezése a támogatási időszak vége (2019.06.30) részeket.  
 

 

 

5.2.2. Mérföldkövek 

A Mérföldkövek funkció az Útravaló programra nem értelmezhető azonban a FAIR program 

sajátossága amiatt a kitöltése kötelező.  

Az Új Mérföldkő rögzítése gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni a rögzítést. 

 

 
 

Mérföldkő sorszáma: 1 

Mérföldkő elérésének dátuma: 2019.06.30. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: ide kérjük, pár szóval írják le, hogy mit várnak a tanulóktól 
a tanév végére. Pl: a végzős tanulók sikeres szakmai vizsgát tegyenek, stb. 
A mentés gomb megnyomása után léphetünk a következő linkre. 
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5.2.3. Mentori törzsadatok 

Ebben a funkcióban kell rögzíteni a támogatást igénylő továbbfutó és új tanulók mentorainak adatait.  

Új mentori törzsadat rögzítése gomb megnyomásával megjelenik a mentori adatlap, ezt követően tudjuk 
elkezdeni az adatrögzítést. A már felrögzített mentor adataiba a jobb oldalon lévő nagyítóra kattintva 
tudunk belenézni, illetve szerkeszteni.  
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A mentori adatlap alján található mentori ösztöndíj összege mező inaktív, a rendszer a mentés gomb 
megnyomása után automatikusan beírja az ösztöndíj egy havi összegét. (7.000 Ft). 

 

 

 

Mentést követően rózsaszínű mezőben hibaüzenetként jelenik meg, ha nem töltöttünk ki valamilyen 
mentori adatot. Az üresen hagyott mezőket rózsaszínűre színezi a program, ezeket ki kell tölteni. 

 

 

Sikeres mentés követően a VISSZA gomb megnyomásával visszajutunk a mentori törzsadat listázó 
felületére ahol újabb mentor adatait kezdhetjük felrögzíteni. 
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5.2.4. Tanulói törzsadatok 
 

Ebben a funkcióban rögzíthetjük fel a támogatási igényt beadni szándékozó tanulók és a továbbfutni 
szándékozó tanulók adatait. Az Új tanulói törzsadat rögzítése gombra kattintva megnyílik a tanulói 
törzslap. 
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A tanulói adatlap két részből áll: Tanulói törzsadatok (1.) és a Tanuló szociális helyzete a 
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában; Tanulmányi adatai (2).  
 

 
 
 
A 1. lapon tudjuk kiválasztani, hogy továbbfutó tanulót vagy új pályázó tanulót akarunk rögzíteni, 
valamint itt rögzíthetjük fel a tanuló adatait.  
 

 
 
A tanulói törzsadat 2. lapján a kitöltés során a tanulói ösztöndíj összege és a teljes ösztöndíj összeg mező 
nem aktív, ez nem tölthető. 
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Ezeket a mezőket a rendszer automatikusan kitölti a tanuló tanulmányi átlaga alapján, mely csak a 
mentés után lesz látható.  
 

 
 
 
Sikeres mentést követően a VISSZA gomb megnyomásával visszajutunk a tanulói törzsadat 
listafelületére, ahol listában láthatjuk a már felrögzített tanulókat. A jobb oldalon lévő nagyítóra 
kattintva újra be tudunk lépni a már felrögzített tanulói adatlapjára, és itt tudjuk módosítani vagy törölni 
a már bevitt adatokat.  
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5.2.5. Nyilatkozat 

 
A Nyilatkozat kitöltése és elfogadása szükséges a kérelem benyújtásához.  
A Nyilatkozat 10. pontjában olyan címet kell megadni, ahol a pályázati dokumentumok tárolásra 
kerülnek.  
A lap alján a nyilatkozat elfogadása és mentése után folytathatjuk a rögzítést.  
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5.3. Pénzügyi Adatok 
 

A Pénzügyi adatok menüpontból a források, a bankszámla, az előleg és a költségek kiválasztása érhető 
el.  

 

 

 

 

5.3.1. Források 

 
Ezt a funkciót az igényelt támogatási összeg megadásához kell használnia. A támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás beírásához a jobb oldalon lévő ceruza ikonra kell kattintani, így megnyílik 
a felület.  

 

 

Itt lehet rögzíteni a mentori és tanulói teljes ösztöndíj összegét. Sikeres mentés után egy listában 
megjelenítve láthatjuk a már felrögzített adatot.  

A VISSZA gomb megnyomásával visszajutunk a főmenübe.  
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5.3.2. Bankszámlaszám 

 
Kérjük, ebben a pontban azt a pénzforgalmi számlaszámot adja meg, amelyre támogatói döntés esetén 
a támogatás összege utalásra kerül. Kizárólag olyan pénzforgalmi jelzőszám adható meg, mely a 
támogatási kérelem benyújtásának napján hatályos cégkivonatban hatályos pénzforgalmi 
jelzőszámként szerepel.  
 
A lap bal felső sarkában található „új bankszámlaszám rögzítése” gombra nyomva megjelenik a felület, 
ahol a bankszámlaszámot, illetve a bankra vonatkozó adatokat kell megadni.  
 
 

 
 
 
A lap jobb alján lévő „Mentés” gombra nyomva a rögzített adatok mentésre kerülnek.  
 

 
5.3.3.  Előleg 

  

Ezen a felületen kell megadni, hogy a pályázó igényel-e előleget. A pályázati kiírás értelmében az előleg 
utalása egy összegben a megvalósítás időszakában történik.  
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Amennyiben nem igényelnek előleget, a támogatási összeg utalására csak a szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül sor, ezt elkerülendően a rendszerben itt automatikusan 
az IGEN válasz van megadva. 

 

 

 

 

 

5.3.4. Költségek  

  

A költségek funkcióban megjelölt tevékenységek mindegyikéhez (Mentori ösztöndíj, tanulói ösztöndíj) 
szükséges költséget rendelni.  
Az Új Költség rögzítése gomb megnyomásával jutnak el a rögzítő felületre.  

 

 

 

Ezt követően a Tevékenység neve mezőben ki kell választani a legördülő listából a költségfunkciót 
(mentori ösztöndíj, majd tanulói ösztöndíj), amelynek következtében a Költségtípus automatikusan 
generálódik (a Költségkategória mező inaktív).  
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Mentori díj költség kitöltése esetén:  

Az adatlapon lefelé haladva a Megnevezés mezőben fel kell tüntetni a tevékenység pontos 
megnevezését (ebben az esetben: Mentori ösztöndíj (2.)). Az Állami támogatás kategória (3.) 
mezőben automatikusan megjelenik - bármennyire nem logikus- a Nem állami támogatás opció. 

A Beszerzés jellege (4.) mező az Útravaló programban nem releváns ezért kitöltése nem kötelező. 

A Nettó egységár mezőben (5.) az összes mentorra vonatkozó teljes tanévi összeget kell beírni. Tehát, 
ha egy mentor 5 tanulóval pályázik (új és továbbfutó tanulók együtt), akkor a teljes tanévi összeg e 
mentor vonatkozásában 5x70 000 Ft összesen 350 000 Ft.  

Nettó egységárra jutó ÁFA (6.) mezőbe kérjük, írják be: 0 Ft. 

A Mennyiség mezőbe (7.) 1-es számot kell írni. 
A Támogatási százalék (8.) mezőbe kérjük, hogy a 100%-ot tüntesse fel.  

A többi mező (Bruttó egységár, Teljes költség, Elszámolható költség, Nem elszámolható költség, 
Támogatási összeg) inaktív, a rendszer ide automatikusan beírja a költségeket.  

Részletezés: nem releváns, kitöltése nem kötelező 

Mentés gomb megnyomásával visszakerülünk a Költség funkció listázó felületére, ahol az ÚJ gombra 
kattintva folytathatjuk a költségek rögzítését.  
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A felrögzített adatok módosítására és törlésére a költségek adatlap listanézetében, az adott 
költségtételre kattintva van lehetősége.  

 

 

Tanulói ösztöndíj költség kitöltése esetén:  

Az adatlapon lefelé haladva a Megnevezés mezőben fel kell tüntetni a tevékenység pontos 
megnevezését (Tanulói ösztöndíj). Az Állami támogatás kategória mezőben ismét automatikus 
megjelenik a Nem állami támogatás opció. 

A Beszerzés jellege mező az Útravaló programban nem releváns ezért kitöltése nem kötelező. 

A Nettó egységár mezőben az összes tanulóra vonatkozó teljes tanévi összeget kell beírni. Tehát, a 
pályázatban résztvevő új és továbbfutó tanulók tanulmányi eredményétől függő teljes tanévi összeg (10 
hónap) összesen összegét. 

Nettó egységárra jutó ÁFA mezőbe kérjük, írják be: 0 Ft. 
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A Mennyiség mezőbe 1-es számot kell írni. 
A Támogatási százalék mezőbe kérjük, hogy a 100%-ot tüntesse fel.  

A többi mező (Bruttó egységár, Teljes költség, Elszámolható költség, Nem elszámolható költség, 
Támogatási összeg) inaktív, a rendszer ide automatikusan beírja a költségeket.  

A felrögzített adatok módosítására és törlésére a költségek adatlap listanézetében, az adott 
költségtételre kattintva van lehetősége.  

 

Ügyeljen arra, hogy a korábban rögzített források és a költségek összegének meg kell egyeznie! 

A VISSZA gomb megnyomásával jutunk vissza főmenübe.  
 
 
 

5.4. Egyéb Műveletek  
 

Ebben a funkcióban van lehetőség dokumentum csatolásra, a támogatási kérelem ellenőrzésére és a 
támogatási kérelmünk teljes törlésére.  
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5.4.1. Dokumentumok csatolása  

Az adott dokumentumtípus melletti ceruzaikonra kattintva tud új dokumentumot felcsatolni.  
 

 
 
 
A ceruzaikonra kattintás után megjelenő négyzet alapú felületre kattintva tudja felcsatolni a kívánt 
dokumentumokat.  
 
Kérjük, hogy a csatolni kívánt dokumentumon minden esetben szerepeltessék a tanuló nevét 
úgy, hogy szóköz nélkül gépelje be! Azonos nevű tanulók esetében megkülönböztető jelet, 
számot használjanak. 
 

 
 
 
A négyzet alapú felületre kattintva megjelennek az Ön számítógépére lementett dokumentumok, 
melyekre egyesével rákattintva vagy áthúzva a négyzet alapú felületre feltöltődnek a pályázat 
dokumentumai közé. A feltöltött fájl kijelölése után a Dokumentum letöltése gomb megnyomásával 
ellenőrizheti, hogy a dokumentum megnyitható és olvasható-e.  
Kérjük, ügyeljen arra, hogy aktuális és érvényes dokumentumokat csatoljon!  
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Az EPTK felületen benyújtott pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei új pályázók esetében: 

 
- a tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti hatályos dokumentum (ok) vagy azok 

köznevelési intézmény, illetve szakképzési feladatot ellátó tagintézmény esetében a 
szakképzési centrum által hitelesített másolatai (szkennelt) példány feltöltése, 

- a tanuló roma származásáról szóló eredeti ajánlás (pályázati kiírás 7. számú melléklete) 
szkennelt példány feltöltése, amennyiben a tanuló roma származásáról önkéntes nyilatkozatot 
tett. 

- Tanulói nyilatkozat feltöltése (3. számú melléklet) 
- Tanulói nyilatkozat roma származásról (amennyiben nyilatkozott roma származásáról, 4. számú 

melléklet) 
- Szülői nyilatkozat feltöltése (5. számú melléklet) 
- Mentori nyilatkozat feltöltése (6. számú melléklet) 

 
A tanuló szociális jogosultságát igazoló alábbi hatályos, (a pályázat benyújtásának időpontjától 
számított 1 éven belül kiállított) eredeti dokumentum (ok) vagy azok köznevelési intézmény, 
illetve szakképzési feladatot ellátó tagintézmény esetében a szakképzési centrum által 
hitelesített másolatának feltöltésével igazolható,  
 

- Minden tanuló esetében, aki nem nevelésbe vett, nem ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem 
utógondozott vagy nem részesül utógondozói ellátásban: a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat szkennelt példányának 
feltöltése1, és 

- Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében: a halmozottan hátrányos helyzet 
fennállásáról hozott határozat szkennelt példányának feltöltése. Nevelésbe vett tanuló esetében 
az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel tényét megállapító hatósági döntés szkennelt 
példányának feltöltése. Utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében az utógondozás 
tényét megállapító hatósági döntés szkennelt példányának feltöltése 

- Családba fogadott tanuló esetében: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes 
gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról (szkennelt példány feltöltése), 

- Védelembe vett tanuló esetében: a jegyzői védelembe vételről hozott határozat szkennelt 
példányának feltöltése, 

                                                             
1 A dokumentum ez esetben az egy főre eső jövedelem összegét igazolja. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti 

vagy tartós nevelésbe vett, vagy nevelésbe vett, utógondozásban, vagy utógondozói ellátásban részesülő pályázó esetében 

a pályázóval egy háztartásában élők havi jövedelméről nem kell nyilatkozni. 



    

  

    47. oldal  

- Ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló esetében: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott 
határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés 
fennállásáról (szkennelt példány feltöltése), 

- Utógondozásban részesülő tanuló esetében: az utógondozásról hozott határozat szkennelt 
példányának feltöltése, 

- Hátrányos helyzetű tanuló esetében: a hátrányos helyzetről hozott határozat szkennelt 
példányának feltöltése. 

 
Az EPTK felületen benyújtott pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei továbbfutó tanulók 
esetében:  

-  „Nyilatkozat a szociális jogosultság fennállásáról” c. dokumentum feltöltése (8. sz. 
melléklet) 

 
 

5.4.2. Támogatási kérelem teljes ellenőrzése  

 

Támogatási kérelem teljes ellenőrzése linkre kattintva a rendszer automatikusan elindítja a pályázat 
ellenőrzését. Ennek időigénye az űrlapok számától függően változhat.  
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Amennyiben a rendszer hibát talált a pályázatban, azt piros színnel feltűnteti. A hiba szövegére kattintva 
a rendszer arra a helyre ugrik, ahol az aktuális hibát ki kell javítani.  

 

 

 

Minden egyes hiba kijavítása után vissza kell térni ehhez a menühöz és többször, újra meg kell nyomni 
a teljes ellenőrzés eredménye gombot, mindaddig, amíg a rendszer ki nem írja, hogy „Siker! A 
támogatási kérelem teljes ellenőrzése sikeresen megtörtént! „ 

A pályázat addig nem nyújtható be, amíg valamennyi hiba nem került kijavításra! 

  
5.4.3. Támogatási kérelem törlése  

Amennyiben valamilyen okból úgy dönt, hogy mégsem kívánja benyújtani a támogatást, ezen opció 
kiválasztásával lehetősége van annak törlésére. A rendszer visszakérdez, hogy biztos törölni kívánja-e 
a pályázatot, hátha véletlenül választotta e lehetőséget.  
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6. Támogatási kérelem beküldése  
 
Amennyiben valamennyi hibát kijavította, a VISSZA gomb megnyomásával a főoldalra jut, ahol a 
Támogatási kérelem kitöltő mezőt zöldben fogja látni.  

 

 
Ezt követően tudja a nyilatkozatot generálni a zöld színű Nyilatkozat generálás gomb lenyomásával. 
A generált pdf dokumentumot kérjük, nyomtassa ki és az intézmény vezetője írja alá, bélyegezze le.  
 
Az aláírt dokumentumot be kell szkennelni és feltölteni a következő módon: A Nyilatkozattétel gomb 
megnyomása után a Tallózás gomb megnyomásával keresse meg a lementett beszkennelt 
dokumentumot és csatolja föl. Mentés előtt kérjük, írja be a fájl nevét.  
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Sikeres feltöltés és mentést követően egy figyelmeztető szöveg jelenik meg a felcsatolt dokumentumra 
vonatkozóan.  
A Nyilatkozatot kérjük, nyomtassa ki és postán küldje be az EMET címére. 
 
A VISSZA gomb megnyomásával jutunk vissza a Támogatási kérelem készítése, beküldése felületre.  
 
A Támogatási kérelem megtekintése pdf-ben gomb megnyomásával tudja megnézni a kérelmét, és 
ha valamit változtatni szeretne, még a kérelem beküldése előtt megteheti.  
 
A támogatási kérelmet a Támogatási kérelem beküldése gomb megnyomásával teheti meg. A 
beküldésről a rendszer visszajelez, és üzenetet küld a megadott e-mail címre.  
 

 
 
 
Az OK gomb megnyomása után, a jobb felső sarokban lévő boríték ikonra kattintva megjelenik a 
rendszer üzenete, melyben szerepel a támogatási kérelem pályázati azonosító száma.  
 

Ezt a számot kérjük, szíveskedjen ráírni a kinyomtatott és az EMET részére beküldendő 
Nyilatkozatra! 

 
 


