
Gyakran ismételt kérdések 

1. Az elbírálás során előfordulhat-e az, hogy az igénybejelentést a kuratórium csak részben 

támogatja? Igen, előfordulhat az, hogy nem a teljes igény kerül elfogadásra, hanem 

annak csak egy része. 

 

2. Hangszer felújításra benyújthatnak-e igénybejelentést határon túli egyházközségek?  

Határon túli egyházközösségek nem nyújthatnak be igénybejelentést ebben a 

kategóriában.  

 

3. Van-e lehetőség arra, hogy a profi kategóriában igénybejelentést benyújtó szervezet (pl. 

egyesület) mellett a tagok egyénileg is benyújthassák igényüket?  

Igen, van erre lehetőség, ezt a felhívás nem zárja ki.  

 

4. Egyházi jogi személy (mint ernyő szervezet) adhat-e be igénybejelentést 

hangszervásárlásra?  

Közvetlenül egyházi jogi személy nem adhat be igénybejelentést hangszervásárlásra, de 

pl. az egyházi jogi személy által alapított egyesület, alapítvány, szövetség már igen. 

 

5. Kis értékű hangszerek, eszközök milyen értékhatárt jelölnek nagyságrendileg? 

A kisérték max. 200 ezer forint felső határt jelöl.  

 

6. Gépjármű vásárlására igényelhető támogatást használt jármű vásárlására lehet-e 

fordítani, illetve van-e valamilyen megkötés a járműkategóriát illetően? 

Kizárólag új gépjármű vásárlása lehetséges, a járműkategóriára vonatkozóan nincs 

egyéb megkötés. 

 

7. Lehetséges-e használt hangszerekre is igénybejelentést benyújtani vagy ez csak 

kizárólag az új hangszerekre vonatkozhat?  

Jelen kiírás kizárólag új hangszerek vásárlását támogatja, használt hangszerek 

elszámolása nem lehetséges. 

 

8. Határon túli alapítvány nyújthat-e be igénybejelentést hangszervásárlásra?  

Igen, a határon túli civil szervezetek (alapítvány, egyesület) is nyújthatnak be 

igénybejelentést hangszervásárlásra. 

 

9. Amennyiben "Hangszert Kezdőknek" programra egyesületként terjesztenek elő 

igénybejelentést (pl. gyermek énekkar), abban ez esetben felmerülhet a kérdés, hogy 

milyen formában kell a tagok tanulói jogviszonyát igazolni? 

Mivel az egyesület jogi személy, ezért saját jogán, saját neve alatt nyújthat be 

igénybejelentést. A tanulók jogviszonyának külön-külön történő igazolása ebben az 

esetben nem szükséges. 

 



10.  A „Hangszert határon túli magyaroknak” program keretében, felmerülhet a kérdés, 

hogy amennyiben sikeres az igénybejelentés, abban az esetben az elnyert támogatást 

Magyarországon kell-e elkölteni, vagy azt a jelölt a saját lakóhelye szerinti országban 

is megteheti-e, illetve a költségvetést be lehet-e nyújtani euróban? Az elnyert támogatás 

felhasználható az igénylő lakóhelye szerinti országban is, azt nem szükséges 

Magyarországon hangszervásárlásra fordítani. A benyújtott költségvetést viszont 

egységesen forintban kell meghatározni. 

 

11. Adhat-e be támogatási kérelmet olyan személy, vagy szervezet, aki tavaly már beadott 

és nyert? Igen nem feltétele az igénybejelentésnek a korábbi nyertesség. Az 

igénybejelentéskor az űrlapon lehet nyilatkozni a korábbi támogatásról. 

 

 

12. Felújítás kategóriában árajánlat alapján tudnak az igénybejelentők költségvetési tervet 

készíteni a hangszerfelújítással kapcsolatosan. Mi a teendő abban az esetben, ha a 

támogatási időszakban változik a korábban árajánlatot adó személy? Lemondják a 

felújítási munkát, vagy elhalálozik a mester? Ebben az esetben módosítási kérelmet 

szükséges beadni az új árajánlatnak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 
 


