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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

„Mi is gyaloglók vagyunk!” 

(Kód: OGYIK-18) 

 

Az Emberi Erő főrrá sők Miniszte riumá Csálá d- e s Ifju sá gu gyi A llámtitká rsá gá megbí zá sá bő l áz 

Emberi Erő főrrá s Tá mőgátá skezelő  (tővá bbiákbán: Lebőnyőlí tő ) áz á llámhá ztártá srő l sző lő  

2011. e vi CXCV. tő rve ny (á tővá bbiákbán: A ht.), válámint áz á llámhá ztártá srő l sző lő  tő rve ny 

ve grehájtá sá rő l sző lő  368/2011. (XII. 31.) Kőrm. rendelet (á tővá bbiákbán: A vr.), álápjá n nyí lt 

pá lyá zátőt hirdet   

„Mi is gyaloglók vagyunk!” 

cí mmel. 

 

1. A pályázat célja 

A pályázat célja az Országos Gyalogló Idősklub (a továbbiakban: OGYIK) hálózat 

működésének ösztönzése, a már működő, rendszeresen gyalogló klubok támogatása. 

 

Az Idősek Tanácsa – a Kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma törekvéseivel 

összhangban – az idősek rendszeres testmozgásának előmozdítása érdekében kezdeményezte 

2017 nyarán az országosan már több településen működő, idősek részére szervezett gyalogló 

klubok számára egy országos hálózat létrehozását. Az Idősek Tanácsának ötletadó tagja, 

Monspart Sarolta az OGYIK működésében is közreműködik. A klubhálózat – amellett, hogy 

az aktív időskort, az egészség megőrzését, a testmozgás örömét és a kortárs kapcsolatok 

erősítését szolgálja – lehetőséget ad arra is, hogy egy jól kommunikálható, másoktól eltérő 

módon az idősekről pozitív képet bemutató, nem utolsó sorban a fiatal generációknak is jó 

példát nyújtó program kerüljön az érdeklődés középpontjába. 

 

Annak érdekében, hogy országos szinten az idősebb generáció tagjai közül egyre többen 

csatlakozzanak a már működő gyaloglóklubokhoz, azok minél sikeresebben és hatékonyabban 

működjenek, a minisztérium pályázati úton nyújt támogatást. 
 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pá lyá zátők tá mőgátá sá rá rendelkeze sre á llő  kerető sszeg 20 000 000 Ft, ázáz hu szmilliő  főrint 

áz álá bbiák szerint: á Mágyárőrszá g 2018. e vi kő zpőnti kő ltse gvete se rő l sző lő  2017. e vi C. 

tő rve ny Emberi Erő főrrá sők Miniszte riumá XX. fejezet 20/16/6 cí mrendi besőrőlá su , 

Csálá dpőlitikái Prőgrámők elő irá nyzát, 2. sz. Idő su gyi Prőgrámők megneveze su  re szfeládátá 

(A HT: 296 513) terhe re. 

 

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

A pá lyá zátőn minimum 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint, máximum 400.000 Ft, azaz 

négyszázezer forint visszá nem te rí tendő  tá mőgátá s ige nyelhető . 
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4. A támogatás mértéke 

A pá lyá zőtt tá mőgátá s me rte ke á prőjekt elszá mőlhátő  ő sszes kő ltse ge nek 100%-á lehet. Sájá t 

főrrá s biztősí tá sá nem szu kse ges.  

 

A pá lyá zát kerete ben kizá rő lág á pá lyá zát ce ljáinák megfelelő  prőgrámőkkál kápcsőlátős, 

te nylegesen felmeru lő , pe nzu gyileg teljesí tett kiádá sők biztősí tá sá hőz nyu jthátő  tá mőgátá s. 

 

Já rmu  u zemeltete s kő ltse gei; Adminisztrá ciő  kő ltse gei; PR, márketing kő ltse gek; 

Kőmmuniká ciő s kő ltse gek; Szá llí tá si kő ltse gek, Megbí zá si dí j (szá mlá s kifizete s); E lelmiszer, 

e tkeze s kő ltse gei; Nyőmdákő ltse gek; Szerkeszte si kő ltse gek; Sőkszőrősí tá si kő ltse gek; Oktátá s, 

táná csádá s (szá mlá s kifizete s); Rendezve nyek szerveze si kő ltse gei; Egye b beszerze sek, 

szőlgá ltátá sők; Megbí zá si jőgviszőny dí já (be rszá mfejtett). 

 

A tá mőgátőtt teve kenyse geket e s á pá lyá zátőn ige nyelhető  kiádá stí pusőkát re szletesen á 

Pá lyá záti Ú tmutátő  tártálmázzá. 

 

A tá mőgátá s felhálmőzá si kiádá sőkrá e s hászná lt eszkő z vá sá rlá sá rá nem főrdí thátő . 

 

5. A támogatás folyósítása 

A tá mőgátá s főlyő sí tá sá egy ő sszegben, tá mőgátá si elő leg főrmá já bán tő rte nik á Pá lyá záti 

Ú tmutátő  szerint. Az A vr. 87. § (1) bekezde se e rtelme ben tá mőgátá si elő leg főlyő sí tá sá esete n áz 

egyő sszegu  kifizete sre á zá rő  beszá mőlő  elfőgádá sá elő tt keru l sőr. 

A Lebőnyőlí tő  á tá mőgátá si ő sszeget á tá mőgátá si szerző de s mindke t fe l á ltál tő rte nő  álá í rá sá t 

kő vető en utáljá á t.   

 

A pá lyá zátbán csák á tá mőgátá si idő szákbán megválő sult, á prőjekt megválő sí tá sá hőz 

kápcsőlő dő  gázdásá gi eseme nyek kő ltse geit álá tá másztő , á tá mőgátá si ő sszeg felhászná lá sá t 

igázőlő  szá mviteli bizőnylátők e rte kei szá mőlhátő ák el, melyek pe nzu gyi teljesí te se nek á 

tá mőgátá si idő szákőn belu l meg kell tő rte nnie. 

 

6. Támogatási időszak 

A Pá lyá ző  á ltál á pá lyá zátbán megjelő lt, 2019. február 1. és 2019. november 30. kő ze  eső  

idő szák. 

 

A pá lyá záti prőgrám megválő sí tá sá á pá lyá ző  felelő sse ge re á tá mőgátá si dő nte st, ill. 

szerző de skő te st megelő ző en megkezdhető , ázőnbán á tá mőgátá s ődáí te le se re ez á te ny gáránciá t 

nem jelent.   

 

7. Beadható pályázatok száma 

Jelen pá lyá záti felhí vá srá egy pá lyá ző  egy pá lyá zátőt nyu jthát be. 

 

8. A pályázók köre 

 

8.1. Jelen pá lyá záti kií rá s kerete ben áz álá bbi felte teleknek megfelelő  szervezetek nyu jthátnák be 

pá lyá zátőt: 

- áz egyesu le si jőgrő l, á kő zhásznu  jőgá llá srő l válámint á civil szervezetek mu kő de se rő l e s tá -

mőgátá sá rő l sző lő  2011. e vi CLXXV. tő rve ny szerinti civil szervezetek (egyesu letek e s álápí t-

vá nyők, kive ve civil tá rsásá gők, pá rtők, pá rtőkhőz kő tő dő  ifju sá gi szervezetek, szákszerveze-

tek, kő zálápí tvá nyők), 
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- telepu le si ő nkőrmá nyzátők, ámennyiben máguk gyálőglő  klubőt szerveznek, vágy őlyán klub 

helyett vá llálnák kő telezettse get, ámely jőgi szeme lyise ggel nem rendelkezik. 

 

ámelyek: 

- á Lebőnyőlí tő  internetes Pá lyá zátkezelő  Rendszere ben (Emberi Erő főrrá s Tá mőgátá skezelő  

Pá lyá zátkezelő  Rendszere, EPER) regisztrá lták. A regisztrá ciő vál e s á Regisztrá ciő s nyilátkőzát 

benyu jtá sá vál kápcsőlátős infőrmá ciő kát á Pá lyá záti Ú tmutátő  5. pőntjá tártálmázzá. 

- nyilátkőznák árról, hőgy 2018 főlyámán legálább 5 álkálőmmál szerveztek gyálőglást idősek 

számárá, tővábbá nyilátkőzátukbán vállálják, hőgy á támőgátási időszák álátt legálább 11 gyálőg-

lást szerveznek idősek számárá, ámelyből egy lehet más rendezvénnyel (egészségnáp, fálunáp 

stb.) összekötött, több generációt bevőnó helyi esemény része. Vállálják tővábbá, hőgy a gyalog-

lók áz 55 év feletti kőrősztályból kerülnek ki, közülük á 60 éves és ennél idősebb kőrú résztve-

vők számá eléri á 80 százálékőt és á gyálőglásbán részt vevők számá átlágősán 20 fő. 

 

Elő nyt e lvez áz á pá lyá zát, ámelyben á pá lyá ző  szervezet á prőgrámjá megválő sí tá sá sőrá n 

egyu ttmu kő dik á helyi kő ze let egye b szereplő ivel, pl. áz ő nkőrmá nyzáttál, á helyi sájtő vál e s 

me diá vál, illetve helyi őktátá si inte zme nnyel, civil e s/vágy egyhá zi kő ző sse ggel, ege szse gu gyi 

inte zme nnyel stb. e s errő l szá nde knyilátkőzátőt vágy egyu ttmu kő de si megá llápődá st is csátől 

pá lyá zátá hőz. 

 

 

8.2.a.  Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki 

a) á benyu jtőtt tá mőgátá s irá nti ke relme ben tá mőgátá si dő nte s tártálmá t e rdemben 

befőlyá sőlő  válő tlán, hámis vágy megte vesztő  ádátőt szőlgá ltátőtt, vágy ilyen nyilátkőzátőt tett, 

b) áz elő ző  e vekben á tá mőgátő  á ltál ázőnős ce lrá biztősí tőtt kő ltse gvete sbő l nyu jtőtt 

tá mőgátá s felhászná lá sá rő l á tá mőgátá si szerző de sben főglált kő telezettse ge t megszegve me g 

nem szá mőlt el, 

c) á kőrá bbi pá lyá záti prőgrám megválő sí tá sá sőrá n, illetve á mu kő dtete s álátt engede ly 

ne lku l elte rt á tá mőgátá si szerző de sben főgláltáktő l, 

d) kőrá bbán á tá mőgátő vál válő tlán, megte veszte sre álkálmás ádátőkát kő ző lt á tá mőgátá s 

felhászná lá sá vál kápcsőlátbán, 

e) kedvezme nyezettnek – á pe nzbeli szőciá lis, jő le ti ellá tá sők e s á főglálkőztátá st elő segí tő  

ke pze si tá mőgátá sők kive tele vel – ádő -, já rule k-, illete k- vágy vá mtártőzá sá (á tővá bbiákbán: 

kő ztártőzá s) ván, 

f) cső d-, felszá mőlá si-, ve grehájtá si- illetve ve gelszá mőlá si eljá rá s, ádő ssá grendeze si 

eljá rá s álátt á ll, illetve á szervezet bí rő sá gi nyilvá ntártá sbő l válő  tő rle se t áz u gye szse g 

kezdeme nyezte, 

g) kőrá bbán megí te lt tá mőgátá sá rő l sző lő  beszá mőlő jukát á pá lyá ztátő k visszáutásí tőttá k, 

vágy lejá rt esede kesse gu , elszá mőlátlán vágy visszáfizetetlen kintle vő se gu k ván velu k szemben, 

h) nem felel meg áz A ht. 50. §-á bán meghátá rőzőtt rendezett munkáu gyi kápcsőlátők 

kő vetelme nye nek, 

i) pá lyá ző vál szemben á kő zpe nzekbő l nyu jtőtt tá mőgátá sők á tlá thátő sá gá rő l sző lő  2007. 

e vi CLXXXI. tő rve ny (á tővá bbiákbán Knyt.) 6. § (1) bekezde se szerint főglált ő sszefe rhetetlense gi 

ők, válámint  á Knyt. 8. § (1) bekezde se ben főglált e rintettse g á ll fenn e s ezen kő ru lme ny 

kő zze te tele t á Knyt. szerint hátá ridő ben nem kezdeme nyezi, 

j) á tá mőgátá si szerző de s megkő te se nek felte teleke nt meghátá rőzőtt nyilátkőzátőkát 

nem teszi meg, dőkumentumőkát nem nyu jtjá be, vágy á megtett nyilátkőzátá t visszávőnjá. 

k) ákinek á pá lyá záti prőgrámjá nem á megádőtt idő szákbán válő sul meg. 
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8.2.b.  Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás 

módja vagy eredménye 

 

a) bu ncselekme nynek vágy bu ncselekme ny elkő vete se re válő  felhí vá snák minő su l; 

b) álápvető  emberi vágy álkőtmá nyős jőgőt se rt; 

c) á nemzet, á nemzeti, etnikái, nyelvi e s má s kisebbse gek, válámint má s nemzetek 

me ltő sá gá nák e s á tá rsádálőm má s álápvető  e rdekeinek se relme vel já r, í gy ku lő nő sen á 

kő zrendbe, á kő zerkő lcsbe, á csálá d e s á kiskőru ák ve delme nek kő vetelme nye be u tkő zik. 

 

9. A pályázat benyújtásának módja és helye 

A pá lyá zátőt kizá rő lág elektrőnikus u tőn lehet benyu jtáni áz Elektrőnikus Pá lyá zátkezele si e s 

Egyu ttmu kő de si Rendszerben (EPER). Az internetes pá lyá záti ádátlápőt á pá lyá záti felhí vá sbán 

e s u tmutátő bán kő ző lteknek megfelelő en hiá nytálánul, á ke rde sekre vá lászt ádvá e s áz őtt 

megjelő lt elektrőnikus melle kletek becsátőlá sá vál kell benyu jtáni. 

A pá lyá zát benyu jtá sá t megelő ző en minden, regisztrá ciő vál nem rendelkező  Pá lyá ző nák á 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx hőnlápőn regisztrá lniá kell mágá t áz EPER-ben, 

ámelyhez rendelkeznie kell egy e rve nyes elektrőnikus leve lcí mmel (e-máil cí m). A regisztrá ciő vál 

e s á Regisztrá ciő s nyilátkőzát benyu jtá sá vál kápcsőlátős infőrmá ciő kát á Pá lyá záti Ú tmutátő  5. 

pőntjá tártálmázzá. 

 

 

10. A pályázatok benyújtásának határideje 

Az internetes pá lyá zátők beádá si hátá rideje: 2018. december 27. 23.59 óra 

 

11. Lebonyolító 

EMBERI ERO FORRA S TA MOGATA SKEZELO   

1085 Budápest, Gyulái Pá l utcá 13. 

1389 Budápest Pf.:122 

Telefőn: 06-1/550-2674 

csp@emet.gőv.hu 

 

12. A pályázat érvényességének vizsgálata 

A benyu jtőtt (ve glegesí tett) pá lyá zátőkát áz EPER áutőmátikusán iktátjá e s pá lyá záti 

ázőnősí tő vál lá tjá el. A bee rkeze st kő vető en á pá lyá zátők befőgádá sá rá e s e rve nyesse gi 

ellenő rze se re keru l sőr á Pá lyá záti Ú tmutátő  7. pőntjá bán meghátá rőzőtt szempőntrendszer 

szerint. 

 

A pá lyá zát bee rkeze se t kő vető en egy álkálőmmál lehető se g ván hiá nypő tlá srá. 

 

Amennyiben á Tá mőgátá skezelő  á hiá nypő tlá s ellenő rze se sőrá n u jfent megá llápí tjá, hőgy á 

pá lyá zát nem felel meg á pá lyá záti felhí vá sbán e s áz internetes ádátlápbán főglált felte teleknek, 

megá llápí tjá á pá lyá zát e rve nytelense ge t e s áz e rve nytelense g őká nák megjelő le se vel 

elektrőnikus e rtesí te st ku ld (EPER u zenet főrmá já bán) á Pá lyá ző nák á hiá nypő tlá s beádá si 

hátá rideje tő l szá mí tőtt 5 munkánápőn belu l.  

 

Az álá bbi esetekben hiá nypő tlá snák nincs helye, á pá lyá zát hiá nypő tlá s ne lku l e rve nytelen: 

á) nem á 8. pőntbán meghátá rőzőtt Pá lyá ző  nyu jtőttá be á pá lyá zátőt; 
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b) teljesen u res mező k, illetve u res csátőlt dőkumentum(ők) esete ben; 

c) áz e-pá lyá zát hátá ridő ig nem keru lt ve glegesí te sre áz EPER-ben; 

d) á prőgrámu rláprő l á pá lyá ző  szervezet nem ázőnősí thátő  be egye rtelmu en; 

e) á pá lyá zát beádá si hátá rideje ig á szervezet nem regisztrá ltá mágá t áz EPER-ben; 

f) pápí rős u tőn benyu jtőtt pá lyá zát esete ben; 

g) áz ige nyelt kő ltse gvete si tá mőgátá s ő sszege megháládjá á máximá lisán ige nyelhető  me rte ket  

 

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 

A pá lyá zátők e rte kele se t á Bí rá lő  Bizőttsá g á Pá lyá záti Ú tmutátő bán meghátá rőzőtt 

szempőntrendszer e s u temeze s szerint ve gzi. 

A tá mőgátő  á tá mőgátá st á ke rtne l álácsőnyább me rte kben is megá llápí thátjá, á ke rtne l nágyőbb 

tá mőgátá si ő sszeg megí te le se re ázőnbán nincs lehető se g. A tá mőgátő  á tá mőgátá si dő nte sben 

meghátá rőzhátjá á tá mőgátá s felhászná lá sá rá e s szerző de skő te sre vőnátkőző  felte teleket. 

 

14. A pályázók döntést követő kiértesítése 

A csálá d- e s ifju sá gu gye rt felelő s á llámtitká r dő nte se t á ke zhezve telt kő vető en á Lebőnyőlí tő  3 

nápőn belu l elektrőnikus u tőn e rtesí te st ku ld á pá lyá zát elbí rá lá sá rő l e s áz eredme nyeket 

kő zze teszi. Elutásí tá s esete n áz e rtesí te snek tártálmázniá kell áz elutásí tá s re szletes indőkáit. A 

pá lyá zátőkkál kápcsőlátős dő nte sek á www.kőrmány.hu/hu/emberi-erőfőrrásők-miniszteriumá 

e s á www.emet.gőv.hu hőnlápőkőn keru lnek kő zze te telre.  

 

Az eredme nyhirdete s vá rhátő  idő pőntjá: 2019. január 31. 

 

15. Szerződéskötés 

A Kedvezme nyezettel á szerző de skő te shez szu kse ges válámennyi felte tel hátá ridő ben válő  

teljesu le se esete n á tá mőgátá si szerző de st á Lebőnyőlí tő  kő ti meg. 

E rve nye t veszti á tá mőgátá si dő nte s, há á szerző de s á tá mőgátá srő l sző lő  e rtesí te s 

ke zhezve tele tő l szá mí tőtt 60 nápőn belu l á pá lyá ző  mulásztá sá bő l, vágy neki felrő hátő  egye b 

őkbő l nem jő n le tre. 

A szerző de skő te ssel kápcsőlátős re szletes infőrmá ciő kát á Pá lyá záti Ú tmutátő  9. pőntjá 

tártálmázzá. 

 

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A szákmái e s pe nzu gyi beszá mőlő  benyu jtá sá nák ve gső  hátá rideje á pályázati projekt 

befejezését követő 30. nap. 

 

A pá lyá záti prőgrám álápjá n tá mőgátá srá keru lő  feládát megválő sí tá sá nák, válámint á szákmái 

beszá mőlő , pe nzu gyi elszá mőlá s benyu jtá sá nák hátá rideje t e s á szákmái beszá mőlő , pe nzu gyi 

elszá mőlá s elke szí te se nek szempőntjáit á tá mőgátá si szerző de s e s á Pá lyá záti Ú tmutátő  12. 

pőntjá tártálmázzá. 

 

17. Kifogás benyújtása 

A tá mőgátő i dő nte s ellen (á pá lyá záti eljá rá srá, á tá mőgátá si ige ny befőgádá sá rá, á tá mőgátá si 

dő nte s meghőzátálá rá, á tá mőgátő i őkirátők kiádá sá rá vágy á tá mőgátá si szerző de sek 

megkő te se re, á kő ltse gvete sbő l nyu jtőtt tá mőgátá s főlyő sí tá sá rá, visszákő vetele se re vőnátkőző  

eljá rá srá vőnátkőző lág) jőgőrvőslát-e rve nyesí te sre á hátá lyős jőgszábá lyőknák megfelelő en ván 

lehető se g. (Pá lyá záti Ú tmutátő  17. pőnt) 

 

18. További információk 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.emet.gov.hu/
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A tá mőgátá s ige nyle se nek, ige nybeve tele nek e s elszá mőlá sá nák re szletes szábá lyáit, á 

főlyámátbán re szt vevő  szervezetek eljá rá si hátá ridő it á Pá lyá záti Ú tmutátő  tártálmázzá. 

 

A pá lyá záti felhí vá sbán e s u tmutátő bán főglált rendelkeze sek á fejezeti kezele su  elő irá nyzátők 

felhászná lá sá nák szábá lyáirő l sző lő  EMMI rendelet elő í rá sái álápjá n mő dősí tá srá keru lhetnek. 

 

A pá lyá zát kií rő já fenntártjá á jőgőt, hőgy á dő nte st kő vető en, ámennyiben á pá lyá záti ce lrá 

rendelkeze sre á llő  kerető sszeget – á bee rkezett pá lyá zátők szá má vágy tártálmá miátt – nem 

tudtá felhászná lni, u gy tővá bbi beádá si hátá ridő t e s/vágy mő dősí tőtt felte teleket hátá rőzzőn 

meg egy mő dősí tőtt pá lyá záti felhí vá s kerete ben. 

 

Jelen Pá lyá záti Felhí vá s e s Pá lyá záti Ú tmutátő , tővá bbá  áz internetes pá lyá záti u rláp egyu tt 

ke pezik á pá lyá záti dőkumentá ciő t e s tártálmázzá k á pá lyá zá shőz szu kse ges ő sszes felte telt. A 

Pá lyá záti Felhí vá s e s á Pá lyá záti Ú tmutátő  lető lthető  á www.kőrmány.hu/hu/emberi-

erőfőrrásők-miniszteriumá e s á www.emet.gőv.hu hőnlápőkrő l. 

 

A pá lyá záttál kápcsőlátbán tővá bbi infőrmá ciő kát á Lebőnyőlí tő  u gyfe lszőlgá látá tő l káphátnák áz 

(1) 550-2674-es telefőnszá mőn, válámint á csp@emet.gőv.hu e-máil cí men. 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.emet.gov.hu/
mailto:csp@emet.gov.hu

