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Szabályzat 
a Honvédelmi Sportszövetség /HS/ Pályázatok online támogatáskezelő használatának

ügyrendjére a MATASZ nem jogi személyiségű területi, helyi, tagozati szervezetei
pályázatai intézésére

A  Honvédelmi  Sportszövetség  (továbbiakban  HS)  kidolgoztatta  és  elkészíttette  a
Sportszövetség  online  támogatáskezelő  rendszerét  és  honlapján  2019.  június  04.-én
megjelentette. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az online támogatáskezelő rendszeren a
működtető Flex Inform Integrált  Kft.  időnként  további  fejlesztéseket  végez,  ezért  az adott
évre vonatkozó aktuális verziót minden évben alaposan tanulmányozni kell. 
A 2021.-évre kiadott online rendszer szükségessé tette, hogy a HS-hez hasonlóan, a Magyar
Tartalékosok  Szövetsége  (továbbiakban:  MATASZ)  az  online  rendszernek  megfelelő
Szabályzatát  kiadja.  A  fenti  fejlesztések  és  a  MATASZ saját  tapasztalatai  alapján  került
módosításra a jelen Szabályzat, melyet a MATASZ elnöksége is egyhangúlag elfogadott.

A  Szabályzat  a  HS-el  együttműködésben  került  kialakításra  a  MATASZ  nem  jogi
személyiségű területi  (megyei/fővárosi),  helyi  (járási/főváros  kerületi),  tagozati
szervezetei (továbbiakban MATASZ területi, helyi, tagozati szervezetei) számára. 
Elvárás volt, hogy a jelentős anyagi forrásokkal kifejlesztett online rendszer alkalmazása a
MATASZ–nak többlet fejlesztési költségeket ne okozzon, ugyanakkor az online adta előnyök
a lehetőségeknek megfelelően érvényesüljenek. 
Az új  online rendszernek megfelelő Szabályzat  szolgálja  a pályázói  aktivitást,  a pályázati
tevékenységek  egységesítését,  összehangolását.  Megalapozottságuk,  átláthatóságuk
biztosítását,  a jogszabályokban foglaltak  maradéktalan  betartását,  valamint  a  MATASZ fő
célkitűzéseinek  érvényesítését,  figyelembe  véve  a  Szövetség  pénzügyi-gazdasági
lehetőségeinek prioritását. 

I. Alapelvek

1.1. A MATASZ vezetése ösztönzi, támogatja és elismeri a honvédelmi témájú programok
szervezését, mint a szervezet alapfeladatainak egyikét.

1.2. A MATASZ számára nyilvánvaló, hogy a területi, helyi, tagozati programok jelentős
részének  finanszírozását  a  Honvédelmi  Sportszövetség  pályázati  forrásai  nagyban
segíthetik.

1.3. Jelen pályázati szabályzat egy betartható, rugalmas és az online támogató szabályozási
keretrendszer érvényesítését kívánja biztosítani.
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1.4. A  MATASZ  racionális  munkamegosztást  hoz  létre  a területi,  helyi, tagozati
szervezetek  vezetése  által  indított  pályázás,  és  végső  soron  a  pályázat  kezelése,
valamint  az  országos  vezetés  felügyeleti  hatásköre  között  a  pályázatok  minél
eredményesebb  intézése  érdekében.  Az  országos  elnök  Meghatalmazást  ad  ki  a
pályázni kívánó szervezet elnöke részére a pályázat mielőbbi megindítása, folyamatos,
és felelős kezelésének megvalósítása érdekében.

1.5. Ennek  megfelelően  az  online  pályázatok  szakmai  összeállítására,  indítására  a
MATASZ területi/helyi/tagozati szervezetét képviselő elnök van felruházva. 
A  HS-el  kötendő  Támogatási  szerződés  aláírására  az  Alapszabály  rendelkezései
vonatkoznak.
A  Javaslattevő  Munkacsoportok  /JM/  figyelemmel  kísérik  a  feltöltésre  kerülő
pályázatok  számát,  kategóriáit,  földrajzi  elhelyezkedését  és  azokról  folyamatos
nyilvántartást vezetnek, összegzett tájékoztatást adnak az országos elnök számára. 

1.6. A HS által megküldött Támogatási szerződés aláírása előtt a JM előterjesztést készít az
elnökség  számára, amely állást foglal egy-egy Támogatási szerződésről. Az elnök az
aláírási eljárás során támaszkodik az elnökség állásfoglalására.

1.7. Cél,  hogy  a  pályázatok  költségvetése  növelje  a  MATASZ  mozgásterét,  működési
formáinak sokszínűségét a társadalom valamennyi tagjának megnyerése érdekében a
honvédelem  ügye  iránti  elkötelezettség  kialakulásához,  elmélyítéséhez.  A  program
költségek  nagy  részének  fedezete  mellett  fontos  szempont,  hogy  a  Szövetség
költségvetését  ne  terheljék  indokolatlan  kockázatok,  elmaradt  teljesítmények  miatti
visszafizetések.

1.8. A MATASZ Központ 2021. június 05.-e után benyújtott pályázatok ügyintézéséért a
Béri Balog Ádám Alapítvány javára 5%-os ügyintézői díjat számol fel. A pályázóknak
ezt az összeget a pályázati dokumentációba be kell építeni, amennyiben a pályázati
felhívás,  útmutató,  elszámolási  szabályzat  egyéb  szolgáltatások  jogcímen  lehetővé
tesz. A Béri Balog Ádám Alapítvány az összeg ellenében számlát bocsájt ki, amely a
HS elszámolási rendszerébe a többi számlával együtt feltöltésre kerül.

2. A szabályzat célja

I.1. Jelen szabályzat rögzíti a  MATASZ és annak  területi/helyi/tagozati szervezetei által
benyújtott online pályázatok, elnyert támogatások kezelési módjára, eljárási rendjére,
a  folyamatban  részt  vevő  személyek,  szervezetek  feladataira,  jogaira  és
kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket.

3. A szabályzat hatálya

3.1. Jelen szabályzat  személyi hatálya kiterjed a MATASZ és valamennyi  területi/helyi/
tagozati szervezeti egységének vezetőire és tagjaira.

3.2. Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szabályzat személyi hatálya alá tartozók teljes
pályázati,  valamint  pályázati  támogatásból  finanszírozott  projektmegvalósítási
tevékenységére.

4.  Fogalmak

4.1. Hiánypótlás: A MATASZ az összes hiány vagy hiba megjelölése mellett lehetőséget
nyújthat a hiánypótlásra, ha egy benyújtott pályázat – a MATASZ Központi Irodába
beérkezést követően – nem felel meg a felhívásban meghatározott követelményeknek,
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továbbá  a  megvalósítás,  fenntartás  során  előírt  dokumentumok  (beszámolók,
jelentések, kifizetési kérelmek stb.) nem (hiányosan vagy hibásan) kerültek beadásra.

4.2. Monitoring: A források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az eredményeknek és
a  teljesítményeknek  (szakmai  monitoring)  mindenre  kiterjedő  –  többek  között
szabályossági, hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata rendszeres jelleggel.

4.3. Pályázat  (pályamű):  A  pályázó  által  a  pályázati  felhívás  feltételeinek  megfelelően
benyújtott dokumentumok összessége. 

4.4. Pályázati felhívás: A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum. 
4.5. Pályázati  kiírás:  A  pályázati  felhívás  és  a  (részletes  pályázati)  útmutató,

amelyek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
4.6. Projekt:  Egyszeri  –  időben  behatárolt  -  tevékenységsorozat,  amelynek  a  végén

létrejövő  termék/szolgáltatás/eredmény  eltér  a  már  meglévőtől.  A  projekt
erőforrásokat (anyagi, szellemi) vesz igénybe a működéséhez.

4.7. Pénzügyi vezető: A projekt költségvetésének végrehajtásáért felelős személy.
4.8. Kifizetési  igénylés:  A kifizetési  kérelem és  a  pénzügyi  és  szakmai  előrehaladást

igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok összessége.
4.9.  Számla:  Az  általános  forgalmi  adó  alanyainak  a  termékértékesítéseikről,

szolgáltatásnyújtásaikról bizonylatot kell kibocsátaniuk (számlázás). Ennek rendjét a
2007. évi CXXVII törvény (ÁFA tv.), 2000. évi C törvény (számviteli tv.), valamint
ennek  nyomán  kiadott  rendeletek  tartalmazzák  (minden  évben  aktuális  NAV
összefoglaló).

4.10.Záradékolás: Számviteli bizonylat (számla) eredeti példányát záradékolni szükséges
Pl:  „HS  felé100.000  Ft  összegben  a  TÁM/…/2021/….  azonosítószámú  szerződés
keretben elszámolva.”

4.11.Kontírozás:  Számviteli  tv.-nek megfelelően könyvelt  (kontírozott)  eredeti  számlán
megtalálható a kontír szám, könyvelés dátuma, könyvelő aláírása.

4.12.Hitelesítés: A fénymásolt dokumentumokon szerepel. Pl:  „Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat” szöveg a szervezet aláírásával, a hitelesítés dátumával.

4.13.Proforma  számla  (díjbekérő):  Vevő  átutalási  fizetési  móddal  ad  le  rendelést  egy
termékre/szolgáltatásra, majd az eladó számla helyett proformát (díjbekérőt) számlát
küld a vevőnek, akár  e-mailen.  A proforma számla egyeztethető a majdan számlát
befogadóval,  hogy  a  tervezett  kifizetés  elszámolható  lesz-e.  Ezt  követően  a
termék/szolgáltatás megrendelhető és teljesítést követően átutalással kiegyenlíthető a
megküldött számla. 

4.14. Előleg:  Az  utófinanszírozott  pályázatok  esetében  –  amennyiben  a  pályázati
felhívás/útmutató engedélyezi – előre meghatározott mértékű előleg igényelhető. 

4.15. Önrész:  A  pályázat  keretében  a  projekt  érdekében  vállalt,  a  szervezet  részéről
biztosított forrás.

4.16.Támogatás  szempontjából  elszámolható  költség  (a  továbbiakban:  elszámolható
költség):  A  támogatás  alapjának  meghatározásakor  figyelembe  vett,  a  támogatás
tárgyával  összefüggésben,  az  elszámolhatóság  időszakában  a  kedvezményezettnél
közvetlenül  felmerült  vagy ahhoz közvetett  módon hozzárendelhető  költségek és  a
beszerzett  eszközök bekerülési  értéke.  Az elszámolható  költségek körét a pályázati
útmutató tartalmazza.

4.17.Támogatási  szerződés:  A  kedvezményezett  és  a  támogató  vagy  a  képviseletében
eljáró  (közreműködő)  szervezet  között  létrejött  polgári  jogi  szerződés,  amely
tartalmazza  a  támogatás  nyújtásának  és  felhasználásának  részletes  szabályait.  A
könnyített  elbírálású  pályázatok  esetében  támogatási  szerződés  helyett  támogatói
okirat kerül kiadásra.
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4.18.Utófinanszírozás: A kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett,
a projekt végrehajtásában részt vevő szervezet által kifizetett számlák vagy egyéb, az
egységes  működési  kézikönyvben  meghatározott,  az  elszámolást  alátámasztó
dokumentumok  támogatási  összegének  utólagos  megtérítése  közvetlenül  a
kedvezményezett, vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára.

4.19.Elektronikus  Pályázati  és  elszámolási  rendszer:  A  HS  által,  pályázati  kérelmek
benyújtására,  elbírálására,  a  szerződéskötésre  és  a  pályázati  összeg elszámolásának
támogatására kialakított elektronikus felületet. 

5. A pályázatok benyújtására vonatkozó eljárási rend
5.1. Pályázati igény benyújtása
5.1.1. A HS-hez a pályázati igény benyújtása előtt a pályázó elnök az alábbiakat kéri meg

a Központtól: 
-  MATASZ országos elnöki meghatalmazást
- Törvényszéki kivonatot (PK-144) a MATASZ bírósági bejegyzésről
- Aláírási címpéldányt 
- MATASZ adószámot (matasz.com honlapon is elérhető)
-  MATASZ banki főszámla számát és a pályázati támogatásra létrehozott alszámla

számát (mindkettő a matasz.com honlapon is elérhető)
5.1.2. A benyújtás részletes mozzanatait jelen Szabályzat 4. számú melléklete „Segédlet a

HS pályázatain történő részvételre.” tartalmazza.
5.1.3. A  pályázat  feltöltését  az  országos  elnök  meghatalmazása  alapján  a

területi/helyi/tagozati elnök végzi a HS feltöltő felületén a hét melléklet és egyéb
dokumentumok feltöltésével.

5.1.4. A pályázónak  közvetlenül a pályázat sikeres feltöltése után a MATASZ Központ
részére  meg  kell  küldenie  a  7  mellékletet  és  egyéb  dokumentumokat,  a  jelen
Szabályzat  három  mellékletét  kitöltve,  valamint  a  HS  rendszeréből  kapott
Sorszámot, Felhasználó nevet, Bejelentkezést, Jelszót.

Például:

„Tisztelt Elnök Úr!

Csatoltan megküldöm (ZIP formában célszerű) a MATASZ …………………
Megyei/Fővárosi/Járási/Főváros kerületi/Tagozati Szervezet:

A,) HS/TABOROK/18104965_taborok2_122/2021 pályázat beadott anyagát:
1 sz. Támogatott adatai
2 sz. Pályázat megvalósításával kapcsolatos adatok
3 sz. Szakmai költségterv
4 sz. Költségterv az igényelt támogatás és saját forrás felhasználására
5 sz. Szakmai program
6 sz. Nyilatkozat a hitelességről
7 sz. ÁFA nyilatkozat
Hozzájáruló nyilatkozat kapcsolattartó adatkezeléséhez
Hozzájáruló nyilatkozat képviselő adatkezeléséhez
MATASZ elnöki meghatalmazás
Törvényszéki kivonat Pk-144 MATASZ bírósági bejegyzés
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B,) MATASZ Szabályzat három mellékletét:
1 sz. MATASZ nyilatkozat
2 sz. MATASZ pályázati nyilvántartó lap
3 sz. MATASZ előzetes nyilatkozat

A tábor a Nagyigmándi Lőtéren  kerül  megrendezésre. 
Megnevezése:  Tatai  székhelyű  Kalocsai  József  Református   Gimnázium  és
Diákotthon 35  fős  Honvédelmi Tábora.

 Bejelentkezés: 18104965_taborok2
 Jelszó:              Kalitka

Üdvözlettel:”

5.1.5. A pályázat beadását követően a területi/helyi/tagozati elnök feladata és kötelessége
a HS-től érkező online levelek határidőre megválaszolása, a kért pótdokumentációk
összeállítása,  az  elvárt  intézkedések  megtétele.  A  hiánypótlásban  meghatározott
feladatok ellátásában, a tisztázó kérdések megválaszolásában a Központi Iroda, a
JM, az elnökség és a Felügyelő Bizottság /FB/ nyújtanak – igény szerinti – szakmai
segítséget.

5.1.6. A HS pályázatokkal kapcsolatos projekt segítői-ellenőrzői-javaslattevői feladatokat
alapvetően  a  MATASZ JM-ek végzik.  Vezetői  a  területileg  illetékes  alelnökök,
tagjai: az elnökség jogi végzetséggel rendelkező tagja és/vagy Felügyelő Bizottság
(továbbiakban:  FB)  tagja,  az  elnökség pénzügyi-gazdasági  ügyeket  intéző  tagja,
valamint a Központi iroda munkatársa. A JM tanulmányozza a benyújtott pályázati
dokumentumokat és a jelen Szabályzat 1,2,3. számú mellékleteinek meglétét.

 

6. A nyertes pályázatok szerződéskötésére vonatkozó eljárási rend

6.1. A pályamű HS általi elbírálását mind a területi/helyi /tagozati elnök, mind a MATASZ
Központ megkapja. 

6.2. A  pályázat  elfogadása  esetén  szerződéskötésre  kerül  sor.  A  Támogatói
szerződéskötéshez  a  Központi  Iroda,  az  elnökség  és  az  FB  szakmai  segítséget
nyújtanak,  illetve  a  szükséges  dokumentumokat  e  szervezeti  egységekkel  a
területi/helyi/tagozati elnök egyezteti

6.3. A  területi/helyi/tagozati  szervezet  elnöke  köteles  a  szerződéskötéshez  szükséges  új
adatokat,  dokumentumokat  soron  kívül  bejelenteni,  valamint  aktualizálni  a
pályázatánál  korábban  rögzített  információkat.  A  szerződéskötéshez  szükséges
dokumentumok  (mellékletek,  nyilatkozatok,  igazolások)  megfelelő  formátumban,
határidőre  történő  beszerzése,  elkészítése  a  területi/helyi/tagozati  elnök  feladata  és
kötelessége. 

6.4. A  Központ  az  értesítés  után,  a  megfelelő  kód  birtokában  áttekinti  a  Támogatási
szerződést és a JM rendelkezésére bocsájtja, aki korábbi pontoknak megfelelően jár el.

6.5. A  pályázatnyertes  elnök  külön  e-mailben  is  megküldi  az  országos  elnöknek  és  a
Központnak  a  dokumentumokat  aláírásra  és  a  még  feltöltendő  dokumentumokra
vonatkozó igényét. 
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Például:

„Tisztelt Elnök Úr!

1, Mellékelten megküldöm:
11, HS tájékoztatását a Pályázati kérelem (költségterv) elfogadásáról
12, Támogatási szerződés tervezetet aláírásra
13, Beszedési megbízások teljesítésére Felhatalmazó levelet aláírásra (banki közreműködés)
14, Felhatalmazó levél érvényesítéséhez Sorbaállási Nyilatkozatot aláírásra (banki 
közreműködés)

2, Egyben kérem a 30 napnál nem régebbi keltezésű, kormányablakon keresztül letölthető 
NAV köztartozás mentességet igazoló bizonylat megküldését a fenti aláírt 12,-13,-14, 
dokumentumokkal együtt.
Üdvözlettel: „

6.5.1. A  HS  által  megküldött  Támogatási  szerződés  aláírása  előtt  a  JM  előterjesztést
készít az elnökség számára, aki állást foglal egy-egy Támogatási szerződésről.

6.5.2. Az  elnökség  testületi  ülésen  vagy  elektronikus  úton  döntést  hoz  a  MATASZ
részéről a Támogatási szerződés aláírását illetően.

6.5.3. Az elnökség munkájában – meghívottként, szavazati jog nélkül – részt vehetnek az
illetékes  területi/helyi/tagozati  szervezetek elnökei,  a  Központi  Iroda  kijelölt
munkatársai, továbbá – eseti jelleggel meghívott – szakértők.

6.5.4. Az elnökség tagjai  elektronikus úton is felkérhetők döntéshozatalra,  az elnökség
összehívása  nélkül.  A  döntéshozatalra  az  Alapszabályban  foglaltakat  kell
értelemszerűen alkalmazni. Az elektronikus döntéshozatalt bármelyik elnökségi tag
kezdeményezheti, a kezdeményezés elfogadásáról az elnök dönt. 

6.5.5. Elektronikus  döntéshozatal  esetében  a  JM  vezetője  a  beérkezett  Támogatási
Szerződésekről  előterjesztést  készít,  melyben  szakmai  javaslatot  tesz  Szerződés
aláírására vagy elutasítására.  Az előterjesztést  az elnök rendelkezésére bocsájtja,
hogy szavazásra az kiküldésre kerüljön az elnökség tagjainak. Az elnökségi tagok,
a  kérésükre  rendelkezésükre  bocsájtott  kiegészítő  dokumentumok  és  a  JM
előterjesztése  alapján  döntenek  a  Támogatási  Szerződések  aláírásáról  vagy
elutasításáról. A döntéshozatal érvényességét és eredményét az elnök állapítja meg.
Döntést követően a JM vezetője összeállítja a határozatot.

6.5.6. Az elnökség különösen a következő kérdésekben hoz döntést:
 A MATASZ számára stratégiai fontosságú projektekről; 
 Szabálytalanság, és az eljárásrend megsértése, valamint kötelezettségszegés

esetén az esetleges szankciók elrendeléséről, alkalmazásáról.
6.5.7.  MATASZ elnökség döntéséről szóló, az elnök által kézjegyével ellátott határozatot

követően  az  elnök  aláírja  a  Támogatási  szerződést  a  MATASZ  részéről  és  a
Központi Iroda 3 munkanapon belül eljuttatja az érintett pályázók számára azt. A
pályázatokkal  kapcsolatos  adminisztratív  feladatokat  a  Központi  Iroda  látja  el.
Feladatai közé tartozik ebben a szakaszban.

6.5.7.1.  az  elnökségi  ülések/az  elektronikus  döntéshozatal  előkészítése,  napirend
összeállítása; 
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6.5.7.2.  a JM vezető számára segítségnyújtás előterjesztés készítéséhez a rendelkezésre
álló dokumentumok alapján; 

6.5.7.3.  jegyzőkönyv-vezetésben,  a  határozati  javaslatok  összeállításában
segítségnyújtás, az elnökségi ülésen/az elektronikus döntéshozatal során született
határozatok továbbítása az érintettek számára; 

6.5.7.4.  a teljes pályázati dokumentáció nyilvántartása, őrzése és archiválása; 
6.5.7.5.  egyéb adminisztrációs teendők ellátása.

6.5.8. Nem  pótolható  hiányosságok,  szabálytalanságok  esetén  a  HS  által  megküldött
Támogatási Szerződés nem kerül aláírásra a MATASZ részéről.

6.5.9. A  Támogatási  szerződést,  valamint  a  kért  dokumentumokat  aláírva  a  Központ
megküldi  a pályázónak.  A pályázó a Támogatói  szerződést  feltölti  a kötelezően
előírt dokumentumokkal együtt. 

6.6. Az aláírt támogatási szerződések eredeti példányát a Központi Iroda őrzi.
6.7. Az aláírt támogatási szerződésekről a Központi Iroda értesíti a FB-t.

7. A projektek megvalósítására vonatkozó eljárási rend

7.1. A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításáért, a célok, továbbá a szakmai vállalások
teljesítéséért a  területi/helyi/tagozati elnök a felelős. A  területi/helyi/tagozati  elnök a
pályázati  szabályzatban  rögzített  feladatok  (pl.  pályázati  nyilvántartás)  tekintetében
köteles együttműködni a Központi Irodával.

7.2. A projekt megvalósításában részt vevő személyek kötelesek – a területi/helyi/tagozati
elnök utasításainak megfelelően – a projektben meghatározott feladataikat határidőre
teljesíteni.

7.3. A területi/helyi/tagozati elnök a pályázat teljes szakmai és pénzügyi megvalósításáért,
továbbá a fenntartási kötelezettség teljesítésért felelős személy. A projekt előkészítése,
valamint  megvalósítása  során  köteles  együttműködni  a  MATASZ  vezetésével,  a
pályázatban  érintett  szervezeti  egységekkel,  minisztériummal,  irányító  hatósággal,
közreműködő szervezettel és egyéb, a projektet ellenőrző szervezetekkel is.

7.4. A területi/helyi /tagozati elnök feladata:
7.4.1. a projekt megvalósításának ütemezése, az ütemterv aktualizálása, a projekt szakmai

előrehaladásának  (az  egyes  projektelemek,  tevékenységek  végrehajtásának)
nyomon  követése,  ellenőrzése  a  szakmai  vezetővel  együttműködve;  a  pénzügyi
megvalósítás  áttekintése,  ellenőrzése  a  pénzügyi  vezetővel  közösen;  a  projekt
kockázatainak  folyamatos  figyelemmel  kísérése;  időszakos  és  záró  beszámolók
összeállítása, a pályázati útmutató vagy támogatási szerződés által meghatározott
módon történő benyújtása, hiánypótlások teljesítése;

7.4.2. a  projekt  megvalósításában  részt  vevő  személyek  munkájának  irányítása,  a
teljesítés  ellenőrzése  nemzeti  és  nemzetközi  pályázati  szabályozások,  irányító
hatósági  és  közreműködő  szervezeti  iránymutatások  figyelemmel  kísérése,
érvényesítése a projekt megvalósítása során;

7.4.3. a  helyszíni  szemléken  (ellenőrzés,  látogatás  stb.)  való  részvétel,  illetve  a
felkészülés  koordinálása;  a  szükséges  dokumentumok,  valamint  a  közreműködő
személyek rendelkezésre állásának biztosítása, a projekt személyes képviselete;

7.4.4. a  projektekhez  kapcsolódó  kommunikációs  tevékenység  (a  nyilvánossággal
összefüggő feladatok: kommunikációs terv, arculati elemek, sajtóban megjelenés,
rendezvények stb.) koordinálása a Központi Irodával;

7.4.5. a  projektre  vonatkozóan  kért  adatszolgáltatások,  illetve  előírt  dokumentumok
elkészítése  és  benyújtása;  ellenőrzésekre  való  felkészülés,  illetve  személyes
részvétel biztosítása;
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7.4.6. PROFORMA számlák összegyűjtése a megvalósításba bevont üzletek, szolgáltató
cégek és szervezetek képviselőitől, majd ezen PROFORMA számlák egyeztetése a
HS  kijelölt  kapcsolattartójával  (kapcsolattartó  elérhetőségei  megtalálhatóak  a
támogatási  döntésről  szóló  mailben,  illetve  a  pályázati  felületen  a  szerződésre
vonatkozó bejelentkező képernyőn). 

7.4.7. Amennyiben a  HS-el  történt  előzetes  egyeztetés  alapján  a  PROFORMA számla
megfelel a támogatási szerződés szerinti költségsoroknak (elszámolható lesz a tétel)
akkor a  területi/helyi/tagozati elnök intézkedik a végleges számla kiállításáról. A
számlázás során törekedni kell az átutalásos fizetési mód alkalmazására. 

7.4.8. Amennyiben  a  PROFORMA  számla  egyeztetése  során  a  HS  kijelölt
kapcsolattartója  jelzi  a  költségsorhoz  kapcsolódó  elszámolhatóság  problémáját,
akkor  a  HS  által  jelzett  módon  a  PROFORMA  számla  módosításáról  kell
intézkedni és csak ezután történhet meg a végleges számla kiállítása.

7.4.9. A kiállított (és HS által is elfogadható) végleges számlákat fizetési határidőn belül a
MATASZ Központba juttatja az átutalás teljesítése érdekében. 

7.4.10. A Központi Iroda feladata:
7.4.10.1. Az  érintettek  rendelkezésére  bocsátja  a  szükséges  statisztikai  és  azonosító

adatokat,  nyomtatványokat.  Szakmai  tanácsot  ad  az  adminisztrációs  és  más,  a
projektmenedzsmenttel összefüggő feladatok (pl. szakmai beszámolók, pénzügyi
elszámolások, nyilvánosság biztosítása, stb.) ellátásához. 

7.4.10.2. Kapcsolatot  tart  a  támogató  és  közreműködő  szervezetekkel,  egyezteti  a
megvalósítás során felmerülő problémákat, kérdéseket.

7.4.10.3. Igény esetén segíti az előzetes felkészülést a helyszíni szemlékre.

8. Elszámolás, beszámolás

8.1.  A pályázati költségekkel való elszámolás csak a fentiekben véglegesített számlákkal
lehetséges. A számlákat a területi/helyi/tagozati elnök által záradékolni kell, és fel kell
szerelni az elszámolási útmutató által megkövetelt mellékletekkel. A számlák eredeti és
egy hitelesített másolati példányát a program befejezését követően 5 napon belül meg
kell küldeni a Központi Iroda részére. 

8.2. Az  eredeti számla záradékolt  példányát a Központi  Iroda  5 napon belül továbbítja
könyvelésre.  Záradékolásra  példa:  „Honvédelmi  Sportszövetség  felé  a
TÁM/1/2021/XY  azonosító  számú szerződés  keretében  elszámolva.”  Pályázó  elnök
alírása, záradékolás dátuma. 

8.3. A könyvelés kontírozás után 5 napon belül visszajuttatja a Központnak. Kontírozásra
példa: „T525 K4541, szakmai1. A könyvelő aláírása, dátum”

8.4. A Központ a visszakapott  kontírozott  számlát (100 ezer forint felett  a hozzátartozó
megbízási szerződéssel és a teljesítési igazolással együtt archiválja a pályázat projekt
gyűjtőjében 10 éves megőrzésre.

8.5. A projekt eredeti dokumentumainak nyilvántartását és őrzését a fentiekben felsoroltak
szerint biztosítani kell, és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok
részére hozzáférhetővé kell  tenni a támogatási  szerződésben és annak mellékletében
meghatározott időpontig.

8.6. A feltöltendő számla másolati példányokat hitelesíteni kell, ami a támogatásra jogosult
szervezet elnökének aláírásával történik a feltöltendő számla minden oldalán.

Pl.:  „Az  eredetiben  mindenben  megegyező,  hiteles  másolat”  szöveg  helyezendő  el  a
hitelesítés dátumával, a hitelesítő aláírásával.

8.7. A Központ  3 napon belül elektronikus  formában továbbítja  a pályázó részére,  aki
feltölti a HS flexinform felületére.
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8.8.  Az eseményről a beszámolót a HS elektronikus felületén keresztül, az adott pályázati
felhívásban,  útmutatóban  szereplő  formai  és  tartalmi  követelmények  szerint  kell
elkészíteni  és  benyújtani.  E  feladatok  határidőre  történő  teljesítéséért  a
területi/helyi/tagozati  elnök felelős.  A  beszámolónak  összhangban  kell  lennie  a
pénzügyi teljesítéssel.

8.9. A  projekt  elszámolása  során  kizárólag  az  elfogadott  költségvetésben  szereplő  –
jogszabály, illetve a pályázati  útmutató által  elszámolhatónak minősített  – költségek
számolhatók  el  és  azon  az  elszámolási  soron,  amelyen  igényelték  és  jóváhagyták.
Szabálytalan soron való szerepeltetés elszámoláskor már nem korrigálható, a számlát
arra, az ugyan szabályos sorra áthelyezni,  amelyen költség elem nem szerepel,  nem
lehet, mivel azon semmi sem számolható el.

8.10. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás;
ugyanazt a költséget csak egy projekt terhére lehet elszámolni.

8.11. A  projekt  zárásának  folyamatát  a  pályázati  felhívás  vagy  elszámolási  útmutató,
valamint a támogatási szerződés tartalmazza. A zárás során a kedvezményezett köteles
záró beszámolót és kifizetési kérelmet benyújtani.

8.12. A záró beszámolóban be kell mutatni a kitűzött célok megvalósulását, a támogatási
szerződésben vállaltak (szakmai vállalások, indikátorok) teljesülését. A záró kifizetési
kérelemben  véglegesen  el  kell  számolni  a  projekttel  összefüggésben  ténylegesen
felmerült  költségekkel.  A  projekt  akkor  tekinthető  befejezettnek,  ha  a  támogatást
nyújtó  vagy  közreműködő  szervezet  a  záró  beszámolót  és  záró  kifizetési  igénylést
elfogadta,  és  a  megítélt  –  illetve  az  elszámolt  költségek  alapján  járó  –  támogatást
átutalta.

8.13. A  projekt  lezárásáról  a  területi/helyi  /tagozati  elnök  értesíti  a  Központi  Irodát,
valamint az elnököt.

8.14. A jelen  Szabályzat  hatályba  lépésével  a Szabályzat  a Honvédelmi  Sportszövetség
/HS/  Pályázatok  online  támogatáskezelő  használatának kezelésének  ügyrendjére a
MATASZ  nem  jogi  személyiségű  megyei  szervezetei  és  tagozatai  pályázatai
intézésére, Nyt.szám: 1-60/2019 hatályát veszti.

Budapest, 2021. május  31-én.

1. számú melléklet: Nyilatkozat.

2. számú mellélet: Pályázati nyilvántartó lap.
 
3. számú mellélet: Előzetes Nyilatkozat a szerződéshez.

4. számú mellélet: Segédlet a HS pályázatain történő részvételre

Széles Ernő ny. dandártábornok s.k.
 elnök
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1. számú melléklet az 1-29/2021 nytsz. Szabályzathoz.

   Nyilatkozat

A  .........................................  (szervezet  neve)/taggyűlés/elnökségi  ülés/  (a  kívánt  rész
aláhúzandó)  .........év  ............  hónap  ...........  napi  döntése  alapján
a(z) ............................................................. elnevezésű pályázatot benyújtom.

Ezen  nyilatkozat  aláírásával  büntetőjogi  és  kártérítési  felelősségem  teljes  tudatában
kijelentem, hogy  a  Honvédelmi  Sportszövetség,  (a  továbbiakban:  HS)   202…..  évi
„…………………………………….”  elnevezésű  pályázatának  (azonosító  szám:
…………………..) pályázati feltételeit megismertem, azokat feltétel nélkül elfogadom és
magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Kifejezetten  kijelentem,  hogy ezen  nyilatkozat  aláírásával  magamra  nézve  kötelezően
elfogadom  a  pályázati  kiírás  mellékletében  megtalálható „Tájékoztató  a  honvédelmi
sportszövetség  által  nyújtott  támogatások  felhasználása  során  irányadó  benchmark-
rendszerről” elnevezésű dokumentumban írt feltételeket.

Kijelentem,  hogy  az  előlegként átvett  támogatás összegével  a  2013.  évi  V.  törvénynek
(Ptk),  valamint  a  2011.  évi  CXCVI.  törvénynek  (Nvtv.)  vonatkozó  rendelkezései  szerint
felelek a MATASZ felé a HS által elfogadott költségek elszámolásáig.

Tudomásul veszem, hogy jelen pályázat elnyerése esetén a MATASZ Központ a pályázatok
ügyintézéséért a Béri Balog Ádám Alapítvány javára 5%-os ügyintézői díjat számol fel. Ezt
az  összeget  a  pályázati  dokumentációba  be  kell  építeni,  amennyiben  a  pályázati  felhívás,
útmutató, elszámolási szabályzat egyéb szolgáltatások jogcímen lehetővé tesz.  A Béri Balog
Ádám Alapítvány az összeg ellenében számlát bocsájt ki, amely a HS elszámolási rendszerébe
a többi számlával együtt feltöltésre kerül.

Jelen formanyomtatványt a pályázat központi aláíratásához kell csatolni. Kijelentem, hogy a
fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulok,
hogy a MATASZ honlapján a projekttel kapcsolatos legfontosabb adatok megjelenjenek.

Kérem a MATASZ országos elnökségét a pályázat támogatására.

........................, .............. év .................hónap .......nap

        ……………………………………………
    megyei/fővárosi/járási/főváros kerületi/tagozati

                                                                                               szervezetének / 
                                                                                                              

         ……………………………………………
      elnöke 
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2. számú melléklet az 1-29/2021 nytsz. Szabályzathoz.

 Pályázati nyilvántartó lap

Alapadatok:

Pályázati kiírás címe: 
Pályamű címe: 
Pályázat kódja:
Pályázati kiírás típusa: 
Beadási határidő: 
Szerződésszám: 
Rövid leírás:

Pénzügyi adatok:

Projekt teljes költsége: 
Megpályázott összeg: 
Finanszírozás típusa:

A MATASZ részéről pályázók pénzügyi adatai:

MATASZ szervezet neve: 
Önrész: 
Az önrészt biztosítja:

Kért támogatás Önrész Egyéb forrás Összesen
Bér 
Járulék 
Dologi kiadás 
Rezsi 
Immateriális javak 
Eszközbeszerzés 
Egyéb 
Összesen

........................, .............. év ........... hónap .........-  n.
        ……………………………………………
    megyei/fővárosi/járási/főváros kerületi/tagozati

                                                                                               szervezetének
                                                                                                              

         ……………………………………………
      elnöke 
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3. számú melléklet az 1-29/2021 nytsz. Szabályzathoz.

ELŐZETES NYILATKOZAT 
a Honvédelmi Sportszövetség támogatási szerződéséhez

 
 
Alulírott………………………………….. (lakcím:………………………………… szül.hely,
idő:………………  anyja  neve:……………………………  ),  mint  a  Magyar  Tartalékosok
Szövetsége  (továbbiakban:  MATASZ)…………………………
………………Megyei/Fővárosi/Járási/Főváros kerületi/Tagozati Szervezete elnöke polgári és
büntetőjogi felelősségem tudatában
 

nyilatkozom,
 
hogy  a  Honvédelmi  Sportszövetség  (továbbiakban:  HS)………………….  iktatószámú
támogatási  szerződésében  foglaltakat  megismertem.  A  MATASZ-nak  a  szerződésben
rögzített kötelezettségei teljesítésére felelősséget vállalok. A szerződés megszegéséből eredő
károkat a MATASZ-nak megtérítem.
 
Nyilatkozom  továbbá,  hogy  a  MATASZ  ………………Megyei/Fővárosi/Járási/Főváros
kerületi/Tagozati Szervezete a szerződésben foglalt kötelezettségek végrehajtásához arányos
mértékű  és  szükséges  anyagi  és  személyi  feltételekkel  rendelkezik,  a  szerződésben
foglaltakat végre tudjuk hajtani.

 
 
........................, .............. év ........... hónap .........-  n.
 

        
 

……………………………………………
    megyei/fővárosi/járási/főváros kerületi/tagozati

                                                                                               szervezetének 
                                                                                                              

         ……………………………………………
      elnöke 
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SEGÉDLET A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG  

PÁLYÁZATAIN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE  

 

 

A HS 2021 – ben is kiírta a tagszervezetei számára a rendezvények támogatásához 

kapcsolódó pályázatait. 

Ez a segédlet  azon kollégák számára készült akik szeretnének pályázatot 

benyújtani, de eddig még nem tették és nincsenek tisztában az eljárás menetével.  

Ha legalább egyszer mindenki végig megy Önállóan egy pályázat beadásával, akkor 

észlelni fogja, hogy csak az ismeretlentől félünk, mert ha már megismertük nagyon 

egyszerű  az egész.   

Akit a  pályázás érdekel, annak javaslom, hogy az alábbi lépéseken keresztül 

sajátítsa el az on – line felület kezelését. 

A pályázati felhívást, valamint a hozzá kapcsolódó mellékleteket, valamint az online 

támogatáskezelő rendszer használati útmutatóját  itt tudjátok letölteni: 

  
http://honvedelmisport.hu/tamogatas/ 

 

A pályázat benyújtása az online támogatáskezelő rendszeren keresztül lehetséges, 

melyet a https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/ weboldalon keresztül érnek el. 

  

Ha a fenti linken bejelentkezetek akkor a következő felülettel találkoztok: 
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Első lépés: a felhasználó név, ahol a MATASZ adószámát kell beírni  

18104965 – 1 – 42 

2. lépés:  lévő a  regisztrációra kell klikkelni. 

 

A következő képernyőt fogjátok találni: 

 

 

 

 

1. lépés 2. lépés 
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Első lépés:  Itt először a MATASZ teljes adószámát kell beírnotok,  

Második lépés:  a saját e-mail cím beírása  

Harmadik lépés:    a 6 pályázat  közül ki kell választanotok, hogy  melyikre akartok 
pályázni. 

Ezt a korábban letöltött kiírásokból tudjátok eldönteni. Nagyon fontos a min. max. 

összeghatárok és a pályázat határideje. 

 

 

Negyedik lépés:  a regisztrációra ráklikkelve elindítjuk a regisztrációnkat. 

4. lépés 

1. lépés 2. lépés 

3. lépés 
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Tisztelt Felhasználó! 
 
Az aktivációs e-mailt elküldtük a megadott peto.sandor53@gmail.com e-
mail címre. Amennyiben rövid időn belül nem találja meg az aktivációs e-
mailt az e-mail fiókjában, kérjük, ellenőrizze a Levélszemét / SPAM mappát 
a levelezőjében vagy kérje meg a rendszergazdáját, hogy a(z) 
hselszamolas@flexinform.hu e-mail címről érkező leveleket engedje át a 
tűzfal szűrőjén. 

 

 

Ezután kaptok egy visszajelzést a saját e-mail címetekre:  

Tisztelt Felhasználó! 
 
Értesítjük, hogy a(z) 18104965-1-42 adószámú sportszervezethez regisztrációját az 
HS 2021/22 kérelmi  rendszer  
 

https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/ oldalán peto.sandor53@gmail.com  
 
e-mail címmel és 18104965_sportnapX   felhasználónévvel megtette. 
 
A regisztráció sikeres aktiválásához kérjük, kattintson az alábbi linkre. A kattintás 
után meg kell adnia a rendszerhez használni kívánt jelszót kétszer: 
 
https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/regisztracio/21579c18372382cd18d7eb1443
2119 
 
Amennyiben levelezője nem támogatja a HTML leveleket, akkor kérjük a következő 
címet másolja be a böngészőjébe: 
 
https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/regisztracio/21579c18372382cd18d7eb1443
2119 

 

FIGYELEM:  nagyon fontos, hogy ahol alulvonást alkalmaznak, ott ti is azt 

tegyétek, mert nem fogja elfogadni a rendszer.  

 

Ha ráklikkeltek a bejelentkező felületre 
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https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/regisztracio/21579c18372382cd18d7eb1443

2119 

 

akkor 3 lépésben tudjátok magatokat  regisztrálni: 

 

1. lépés:   találjatok ki egy min. 8 karakteres jelszót amiben van nagybetű 

és szám is, hogy minél erősebb legyen. Ezt írjátok be az 1-es lépésként 

jelölt négyzetbe. 

2. Lépés:  ugyanazt a jelszót ismételjétek meg még egyszer a 2. lépésnél. 

3. Lépés: aktíválás 

 

1. lépés 

2. lépés 

3. lépés 
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  Tisztelt Felhasználó! 
 

Sikeresen beregisztrált az HS 2021/22 pályázati rendszerébe, a következő linken 
keresztül a(z) 18104965_sportnapX felhasználónév és a(z) Tyukketrec69 jelszó 

megadásával beléphet a pályázati felületre: 
 

https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/ 
 

Üdvözlettel, 
HS Elektronikus Elszámoló Rendszer 

Ezután az e-mail után simán  a belépés linkre klikkelünk és már is a feltöltés oldalon 
vagyunk. 

 

 

 

1. lépés 
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Ha ismételten be akarunk lépni a feltöltő felületre akkor  ismét a  

 https://hs2021elszamolas.flexinform.hu/    felületről  tudunk  belépni három lépésben: 

Első lépés:  írd be a pályázat azonosítóját (Felhasználó név) 18104965_sportnapX 

Második lépés:  írd be az általad megadott jelszót: Tyukketrec69 

Harmadik lépés: klikkelj a belépés linkre és máris bejutsz a pályázatod  felületére. 

 

 

 

Ezután a következő felületet fogod látni: 

 

 

 

 

 

1. lépés 

2. lépés 3. lépés 
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Az ikon legfelső sorában található: 

1)   2021/22. évad   után 

2) Az üzenetek: itt tekintheted meg a beérkező vagy az elküldött üzeneteidet a 

pályázattal kapcsolatosan. 

3) tőle jobbra a „Dokumentumok” mappában nézheted meg a pályázattal 

kapcsolatban a HS – től küldött: hiánypótlási határozatokat, az elfogadó 

határozatot, a szerződést. Figyelem, minden érkező üzenetet a megadott 

határidőn belül le kell tölteni, mert azzal ismered el az átvételt. 

4) A jobb szélső ikon jelzi, hogy melyik pályázati anyagot nyitottad meg. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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A következő ikon sorban: 

 

Első :  Szerződéskötés – 1 fázis: 

Második:  Szerződés módosítás 

Harmadik:  Elszámolás 

Negyedik: Minták  

Az  alattuk lévő sorban:  

Ötödik: áttekintés 

Hatodik:  Szerződéskötés – 1. fázis ha ide klikkelsz akkor elkezdheted az adatok 

bevitelét a pályázatba. Figyelem:  a hetessal jelölt szerkesztés menüponttal is 

elkezdhető. 

Ezután a következő ablak fog megjelenni: 

 

Az oldal kitöltése 

után ide klikkelve 

tudtok a következő 

oldalra lépni 

Az oldal kitöltése 

után ide klikkelve 

tudjátok menteni a 

beírt adatokat 
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Az oldal kitöltését értelemszerűen kell elvégezni. 

A támogatott adatai:  ide minden esetben a MATASZ – t kell beírni. 

 

A képviselő adatai: itt Széles Ernő nyddtbk. adatait kell beírni, mert Ő képviseli 
jogszerűen a szervezetet. 

A támogatott székhelye: a MATASZ Központ címe. 

A támogatott szervezet levelezési címe:  ki kell pipálni, hogy megegyezik a székhely 
címével. 

Az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok tárolási helyszíne: MATASZ Központ 
és  megegyezik a székhely címével pipa. 

A támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó adatai: itt a megyei elnök adatainak kell 
szerepelnie. 

A MATASZ fő számlája: 10402142 – 21480517 – 00000000 

A  bankintézetet egy legördülő menüből tudjátok kiválasztani. K&H Bank Zrt.  

FONTOS: ebben a sorban a főszámlát kell megjelölni. 

 

A támogatási számla a következő sorba írandó:  10402142 – 49485750 - 50521025  

A  bankintézetet egy legördülő menüből tudjátok kiválasztani. K&H Bank Zrt.  

FONTOS: ebben a sorban a támogatási számlát kell megjelölni. 

A lap alján  amikor kinyomtatjátok az oldalakat , akkor minden egyes lapot Helység 
és dátumozás beírása után alá kell írni, amennyiben kaptok meghatalmazást. Az 
aláírásotok alá minden oldalon fel kell tüntetni, hogy meghatalmazott. 

Az oldalak kinyomtatását a 7. sz. lapról fogjátok tudni elvégezni. Itt lesznek a 
„Mellékletek oldalon” a generált Pdf formátumok, amelyeket kinyomtatás után alá kell 
írni minden oldalt az előbb leírtak figyelembe vételével.  

Kivéve:  a 7. sz. melléklet az ÁFA nyilatkozat, mert  azt két helyen kell aláírni. 
Az első helyen, hogy  „a kedvezményezett nem alanya az ÁFÁ-nak. Az 
elszámolásnál az ÁFÁ-val megnövelt összeg került figyelembe vételre. 

Majd a lap alján is újra dátumozni és aláírni.  
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A második oldalra kerül beírásra a pályázat költség beállítása  

Ezt alaposan tervezzétek meg a HS által kiadott  „Tájékoztató a Honvédelmi 
Sportszövetség által nyújtott támogatások  felhasználása során irányadó 
BENCHMARK – RENDSZERRŐL” 

Az egyes költséghelyek %-osan is szerepelnek, hogy a támogatási összegből 
mennyit fordíthattok rá. 
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A következő oldalon a generált költségvetést találjátok. Itt csak ellenőrizzétek az 
előző oldalon bevitt adatok helyességét. 
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A negyedik oldalon kell rögzíteni a rendezvénnyel kapcsolatos adatokat: 

 

 

 

A következő oldalon a pályázat szakmai indoklását kell elkészíteni. 

Nagyon fontos, hogy olyan tartalommal és rendezvénytervvel töltsétek ki a 

pályázatot, amely elfogadható a honvédelmi neveléshez.  Nagyon fontos a költségek 

rövid indoklása is, hogy mire szeretnétek fordítani a támogatási összeget. 

Az a jó szakmai terv, ami egyből megtetszik a bírálóknak és a programjából kitűnik, 

hogy jó célokat szolgál a támogatási összeg. 
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1) 6. oldalon  szereplő nyilatkozaton csak kikell választani és be kell jelölni 
a helyes válaszokat az alábbiak szerint: 

 

�  a 7 – es pontra az a) választ 

� a 8 – as pontra az b) választ 

� a 10 – es pontra az a) választ 

� a 12 – es pontra a  c.) pont   Adólevonási jog nem illeti meg és az 

adóterhet másra nem hárítja át -  választ 

� a 13 – as pontra az a) választ 
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Végül az adatok bevitelét az ÁFA nyilatkozattal zárjuk.  ezt természetesen csak akkor 

fogjátok tudni kinyomtatni, ha  véglegesítettétek az adatbevitelt. 

FONTOS: ismételten felhívom figyelmeteket, hogy az ÁFA nyilatkozatot a 

legelső nyilatkozatban – ez a leffelső – és a lap alján is dátumozva alá kell írni, 

mert egyébként nem érvényes. 
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Mielőtt azonban véglegesítenétek a pályázati anyagotokat ELLENŐRIZZÉTEK a 

hibátlan kitöltést: 

 

 

 

Az első lépésben:  ráklikkelünk az ellenőrzés  menűpontra és a következő 
képernyő fog megjelenni: 

 

 

 

1. 2. 
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Jelen esetben azt írja, hogy a szerződéskötés formailag megfelelő! 

Nincs más teendőd, mint az, hogy klikkelj az 1-es lépés szerint a vissza a 
szerződéshez  menüpontra. 

Ha végrehajtottad, akkor a következő ablakot fogod látni: 

 

 

 

 

 

1. 
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Visszajutottál az első oldalra! 

Ha az előző ablakban hibajelzést kaptál akkor most klikkelj a 2. lépésként jelzett 
hibák listázása menüpontra  és az alábbiakat fogod látni: 

 

 

2. 
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Ha lett volna hibád, akkor itt tételesen fel van sorolva, hogy melyik oldalon, mit nem 
csináltál meg. 

Így most nincs más teendőd, mint megint visszalépni a „vissza a 
szerződéskötéshez”   menüponttal. 

 

Itt következik be a leglényegesebb mozzanat. Véglegesítened kell az általad bevitt  

adatokat. 

VIGYÁZAT UTÁNA MÁR NEM TUDSZ MÓDOSÍTANI!!!! 

 

 

1. 
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e

 

 

Ha lenyugtáztad az OK gombbal  akkor a 7 sz. oldal fog megjelenni, amely így néz ki! 

 

 

 

Ha igen akkor   

OK 
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Minden esetben erről az oldalról tudod le-, vagy felrtölteni az anyagokat 

Első esetben az 1 – 7  számú mellékleteket tudjátok letölteni. (A letölthető 
mellékleteket az alábbi színű felirattal találjátok meg:  „Aláírandó nyomtatvány 
letöltése” 

Itt minden esetben klikkel  az     feliratra és letöltés előtt mentsd le a saját 
könyvtáradba.    

Vigyázat!    Jelöljétek meg, hogy milyen számú melléklet, mert gondotok lesz a 

feltöltésnél.   Ha nem jó helyre töltitek fel a mellékleteket, akkor csak problémátok fog 

belőle származni, vagy hiánypótlásra köteleznek benneteket. 

Klikk   

IDE!!!! és 

nyomtasd ki 
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A rendszer generálja a következő mellékleteket: 

1) A 7. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat 

2) A képviseletre jogosult adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát.  

3) A kapcsolattartó  adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát.  

 

A feltöltendő dokumentumok helyeit a  barna ikonra klikkelve tudod megtenni.  

Felirata:  Feltöltés / megtekintés 

Klikk   

IDE!!!! és 

töltsd fel 
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A letöltött  1 – 7. számú mellékleten kívül fel kell töltened  

� Hozzájáruló nyilatkozat - Képviseletre jogosult adatkezelési hozzájárulás 

� Hozzájáruló nyilatkozat - Kapcsolattartó adatkezelési hozzájárulás 

� Cégkivonat, törvényszéki kivonat + ugyanide a MATASZ Meghatalmazásod, 

amennyiben te írtad alá a mellékleteket. 

A feltöltés menete:  

1.) Klikkel  az egyes melléklet feltöltés/ megtekintés  menüpontra, majd megjelenik 

az alábbi ablak: 
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2.) Fájl kiválasztása:   nyisd meg a könyvtárat és jelöld ki a  feltöltendő 

mellékletet, majd  a „megnyitás” gombra klikkelve csatolod a fájlt és 

klikkelj a  „feltöltés” menüpontra és utána az „X” jellel fejezd be a 

feltöltést.   

Ha jól töltötted  fel a mellékletet akkor meg kell jelenni a melléklet  Feltöltés / 

Megtekintés menüpont alatt az alábbi feliratnak: 

 

     Fájlok száma: 1 

    utolsó feltöltés: 2021-05-24  09:48:30 

  feliratnak.  Ha ehhez hasonlót láttok akkor minden OK! 

A cégkivonat /törvényszéki kivonatnál  ez a felirat kell, hogy megjelenjen: 

 

     Fájlok száma: 2 

    utolsó feltöltés: 2021-05-24  09:48:30 

A két feltöltés után kell csak az „X” jelet bezárnod. 
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Klikk   

IDE!!!! ha kész 

vagy a 

feltöltéssel 
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 Amennyiben valamennyi melléletet feltöltöttél a pályázat beadásához és ezt látod a 

képernyőn akkor   a „Beküldés elfogadásra” menüpontra klikkelj rá. Ekkor kapsz egy 

üzenetet, hogy  „Biztos benne?”   Ha igen akkor nyomd meg az OK menüpontot. 

 

 

  

 

 

Klikk   

IDE!!!!  
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Ezt a visszaigazolást fogod kapni a HS – től. 

Remélem, hogy hozzá tudtam járulni a sikeres pályázatodhoz. 

Miskolc, 2021. május 24. 

 


