
A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése 
A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2019 

 
Gyakran Ismételt Kérdések 

 
 

Kérdés: 

Hol lehet a kérelmeket benyújtani? Mi ennek a menete? 

 

Válasz: 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre kerülő pályázati felhívások a 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program oldalon tekinthetők 

meg. 

 

A pályázati felhívások valamint a hozzájuk tartozó útmutatók az alábbi elérési útvonalakon 

megtalálhatók: 

 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml 

 

A benyújtó felület a benyújtási időszakban válik elérhetővé a kérelmezők számára. 

 

 

Kérdés: 

A Magyar Falu Program keretében megjelenő kérelmek benyújtása folyamatos. Ez mit jelent? 

A keret kimerülésekor felfüggesztésre kerül a kérelmek benyújtása? 

 
Válasz: 

Jelen felhívás a benyújtási időszakon belül nem kerül felfüggesztésre. 

 

 

Kérdés: 

Egyes belső egyházi jogi személyek (Plébániák) sok esetben több 5 000 fő alatti településen 

látnak el szolgálatot, mivel a kistelepüléseken nincsenek saját adószámmal, 

bankszámlaszámmal rendelkező egyházi jogi személyek. Ebben az esetben a felhívás 

lehetőség biztosít-e arra, hogy egy Plébánia több pályázatot is benyújtson az egyes önállóan 

támogatható tevékenységek kapcsán (Pl.: ha XY Plébánia látja el a szolgálatot három 

különböző ilyen településen, akkor akár mindhárom település pályázhat egyházi közösségi tér 

fejlesztésére, elnyerhet akár három épület felújítására is 15-15 m Ft támogatást?) 

 

Válasz: 

Egy plébánia (azaz egy belső egyházi jogi személy) több kérelmet is benyújthat (szolgálati 

helyenként (településenként)) egyet. A kérdésben is említett esetben a plébánia 

településenként egy-egy kérelmet kell, hogy benyújtson. A maximálisan igényelhető 

támogatás összegét a felhívás kérelmenként határozza meg, tehát a 2.1. pontban 

meghatározott igényelhető összegek kérelmenként értendők. 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml
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Kérdés: 

Amennyiben az egyházi közösségszervező foglalkoztatása több településen részmunkaidőben 

történne, szerepelhet-e több benyújtott pályázatban is egyazon személy? 

 

Válasz: 

Az egyházi közösségszervező foglalkoztatása megvalósulhat oly módon, hogy ugyanazon 

személy több településen lát el közösségszervezői munkát, azonban a kérelmekben világosan 

el kell különíteni, hogy az egyes településeken hány órában kívánják foglalkoztatni, így 

határozható meg az egyes kérelmekben a részmunkaidős foglalkoztatásra jutó támogatási 

összeg. Az egyes településeken megvalósuló foglalkoztatás összeszámítását követően 

azonban egy fő foglalkoztatása nem haladhatja meg a teljes munkaidős foglalkoztatás idejét. 

Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan 

igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra. 

 

 

Kérdés: 

Felhívás alapján egyházi közösségek által szervezett programok, működési költségek és 

eszközbeszerzések támogatására van lehetőség pályázatot benyújtani. Mely költségkategóriák 

számolhatóak el a programok szervezésén belül? A programok kapcsán felmerült megbízási 

díjak (oktatók, előadók díjazása), élelmiszer beszerzés vagy catering költségek, illetve 

nyilvánossági (pl. plakát nyomtatása, szórólapok készítése) költségek elszámolhatóak –e 

programszervezés címszó alatt? Amennyiben ezen költségek elszámolhatóak, van-e esetleg 

korlátozás az elszámolhatóság kapcsán (pl. százalékos korlát)? 

 

Válasz: 

A Nem támogatható tevékenységek körét a felhívás 2.2. pontja tartalmazza, mely alapján a 

kérdésben szereplő plakát nyomtatása, szórólapok készítésének költsége nem támogatható. A 

felhívás kizárólag a 4.4. pontjában határoz meg költségkorlátokat, elvárásokat az 

elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozóan. 

 

 

Kérdés: 

A benyújtott kérelmek elbírálása folyamatos a benyújtás kezdetének napjától, majd azt 

követően kerül sor a kérelmek feldolgozására. Mi a döntéshozás menete? 

 

Válasz: 

A kérelemről a miniszter a tartalmi értékelés lezárását követően dönt.  

 

 

Kérdés: 

Egy kérelmező, amennyiben pl. három db különálló parókiához tartozó közösségi tér 

felújítására, átalakítására nyújtana be kérelmet, az esetben három különböző kérelmet 

szükséges benyújtania vagy egy kérelmező egy kérelmet nyújthat be és ebben az egy 

kérelemben szükséges-e a három különállóan fejlesztendő parókia épületek között 

megosztania a költségeket a felhívásban jelzett költséghatárig? 

 

Válasz: 

Amennyiben a felújítani tervezett három parókia épület olyan szolgálati helyhez tartozik, 

melyek nem jogosultak támogatási kérelem benyújtására (pl.: nem rendelkeznek önálló 

adószámmal és/ vagy bankszámlaszámmal), akkor az anyaegyházközség /plébánia jogosult a 
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támogatási kérelem benyújtására. Amennyiben a parókiák nem ugyanazon a településen 

vannak, akkor a kérelmező anyaegyházközségnek/ plébániának településenként külön 

támogatási kérelmet kell benyújtani a parókiák felújítására. 

 

 

Kérdés: 

Mik a benyújtáskor kötelezően csatolandó mellékletek? 

 

Válasz: 

A felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a támogatási kérelem benyújtásakor csatolandó 

mellékleteket. A mellékleteket PDF formátumban szükséges csatolni. 

 

 

Kérdés: 

Kell e használni az Építési Normagyűjteményt? 

 

Válasz: 

Jelen felhívás nem írja elő az Építési Normagyűjtemény kötelező használatát. A felhívás 

2.1.1.1. pontjában támogatott tevékenység (Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli 

épületek felújításának támogatása) tervezése, megvalósítása során a hatályos, épületek 

tervezésére, felújítására, kivitelezésére vonatkozó ágazati jogszabályok betartása kötelező. 

 

 

Kérdés: 

Mik az önállóan támogatható tevékenységek? 

 

Válasz: 

A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek körét a felhívás 2.1.1. pontja, és 

ennek alpontjai részletezik. 

 

 

Kérdés: 

Temetőkert felújítására, a kerítés cseréjére felhasználható-e a pályázat? 

 

Válasz: 

Temetőkert felújítására, kerítés cseréjére támogatás nem igényelhető jelen felhívás keretében. 

 

 

Kérdés: 

Ha az adott fejlesztést egy olyan helyrajzi számon lévő ingatlanra szeretnénk megpályázni, 

amelyen az adott egyházi közösségnek egy működő parókiája mellett egy használaton kívüli 

közösségi tere is van, ebben az esetben nyújthatunk-e be pályázatot a közösségi tér 

felújítására? 

 

Válasz: 

A felhívás önmagában nem zárja ki annak lehetőségét, hogy működő parókiával rendelkező 

egyházi közösség nyújtson be kérelmet egy 100 %-os egyházi tulajdonban lévő használaton 

kívüli közösségi tér felújítására. A felhívás keretében azonban kizárólag a felhívás céljának 

megfeleltethető épületrész(ek) támogathatók (azaz ebben az esetben a használaton kívüli 
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rész). A támogatási kérelemben kizárólag az ezen részre vonatkozó költségeket szükséges 

szerepeltetni.  

 

 

Kérdés: 

Pályázat benyújtásáig a pályázatban szereplő ingatlan az egyházközösség tulajdonába kerül. 

Arra az ingatlanra pályázhat-e? Van - e időbeli korlátja a tulajdonjog megszerzésének? 

Elegendő-e ha a tulajdoni lapon széljegyen szerepel az ingatlan? 

 

Válasz: 

Igen, amennyiben az érintett ingatlan a támogatási kérelem benyújtásáig 100 %-ban az 

egyházközösség tulajdonába kerül. A 100 %-os egyházi tulajdonra vonatkozó feltételnek a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség lejártáig fenn kell 

állnia. (A támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonjognak már fenn kell állnia, azaz a 

széljegyen történő bejegyzés a támogatási kérelem benyújtásakor nem elegendő.) 

 

 

Kérdés: 

A pályázó tulajdonában lévő régi épület, melynek felújítása igazoltan csak bontással 

valósulhat meg, az a pályázatban támogatható? 

 

Válasz: 

A régi épület elbontása, és helyette új épület építése, illetve a felújításon, korszerűsítésen 

túlmutató beruházások költségei a felhívás 4.6. pontja alapján a nem elszámolható költségek 

körébe tartoznak. 

 

 

Kérdés: 

Támogatható az egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési 

költségek, és eszközbeszerzés támogatása (pl. egyházi nyári tábor szervezése, és ahhoz 

nagyobb értékű játékok és sporteszközök beszerezése: csocsóasztal, játszótéri tereptárgyak, 

kötélpálya, csúszda, hinta, rendezvénysátor)? 

 

Válasz: 

A felhívás 2.1.1.2. pontja értelmében támogatás igénybe vehető táborok szervezésére, továbbá 

olyan eszközök beszerzésére, mely a programok szervezése, megtartása érdekében szükséges; 

vagy a működési feltételek biztosítását segíti elő. Tehát amennyiben az egyházi nyári tábor 

szervezéséhez elengedhetetlen játékok és sporteszközök beszerzése, illetve az a 

programtervben is megindokolásra kerül, támogathatóak. Az eszközbeszerzés kizárólag a 

programokhoz kapcsolódóan támogatható a felhívásban előírtak szerint. Nagyobb értékű 

eszközbeszerzés esetén szükséges figyelembe venni a felhívás 2.1.1.2 pontjában 

meghatározott maximálisan elszámolható költséget, amelybe a program és a beszerzett eszköz 

értéke is beleszámítandó. 

 

 

Kérdés: 

Van-e lehetőség pályázat benyújtására, amennyiben a pályázó helyi egyházközség nem 

tulajdonosa, hanem az önkormányzattal létrejött hosszú távú bérleti szerződés keretében tartós 

használója az ingatlannak? 
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Válasz: 

Nem. Az épület abban az esetben lehet támogatható, ha a kérelmező a 100 %-os egyházi 

tulajdonra vonatkozó előírásnak való megfelelést a támogatási kérelem benyújtásának 

napjától igazolja. 

 

 

Kérdés: 

Van-e arra vonatkozóan kitétel, hogy közösségszervező személy lehet -e a pályázó hivatalos 

képviselőjének közeli hozzátartozója? 

 

Válasz: 

Közösségszervező bértámogatás nyújtására munkaviszony keretében van lehetőség. 

Amennyiben a munkaviszony létesítésének egyéb jogi akadálya nincs, a kiírás erre vonatkozó 

tiltó rendelkezést nem tartalmaz. 

 

 

Kérdés: 

Amennyiben egy helyrajzi számon van a plébánia (amiben a plébános lakik) és az elhanyagolt 

állapotú imaterem (ami a projekt keretében kerülne felújításra), benyújtható-e a pályázat 

megjelölve az elkülönítést (paplak és közösségi tér)? 

 

Válasz: 

A felhívás 2.1.1.1. pontja alapján egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek 

felújítása, bővítése támogatható. Amennyiben a kérdésben szereplő megvalósítási helyen van 

a projekttel nem érintett, használatban lévő épület is, a támogatási kérelemben csak a felhívás 

alapján támogatható, a használaton kívüli épülethez kapcsolódó építési felújítási 

munkálatokat, és a hozzájuk kapcsolódó költségeket szükséges feltüntetni. 

 

 

Kérdés: 

Ha a pályázaton a helyi egyházközség/plébánia pályázik épület felújításra, akkor a 

projekthez/a pályázat benyújtásához szükség van a felettes egyház hozzájáruló nyilatkozatára? 

Például ha a helyi katolikus plébánia a pályázó, akkor szükséges-e a Magyar Katolikus 

Egyház/ vagy illetékes egyházmegye jóváhagyásának/hozzájárulásának benyújtása? 

 

Válasz: 

Amennyiben az épület 100 %-ban a helyi egyházközség tulajdonában van, amely a támogatási 

kérelem benyújtásának felhívásban meghatározott feltételeinek megfelel, külön felettes szervi 

jóváhagyás benyújtása nem szükséges. 

 

 

Kérdés: 

A felhívás 2.4.2 pontja a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam épület felújítás 

esetén a támogatói okirat kézbesítésétől számított 18 hónap, de legkésőbb 2020. dec. 31, ezen 

belül a tervezett programok megvalósítása és a bértámogatás nem haladhatja meg a 12 

hónapot. Ez azt jelenti, hogy a beruházás időtartamán belül kell megvalósítani a programokat 

vagy megoldható e úgy az ütemezés, miszerint az épület felújítása után kerülnek az épületben 

megvalósításra a megpályázott programok? 
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Válasz: 

A felhívás szerint támogatható programok megvalósítására a felhívásban előírt 18 hónapos 

megvalósítási határidőn belül van lehetőség. A 18 hónapos megvalósítási határidőn belül a 

programok megvalósítására és a közösségszervező alkalmazására vonatkozóan előírt 12 

hónapos intervallum szabadon mozoghat. 

 

 

Kérdés: 

Ha egy településről két felekezet is nyújt be pályázatot, akkor is csak egy pályázat kerül 

jóváhagyásra településenként? 

 

Válasz: 

A Felhívás nem tartalmaz erre vonatkozó előírást, nincs ilyen szabály. 

 

 

Kérdés: 

Öregségi nyugdíjas, és teljes jogú öregségi nyugdíjas esetében foglalkoztatható-e előbbi 

részmunkaidőben, utóbbi teljes munkaidőben munkaszerződéssel a pályázati felhívás szerinti 

pályázat keretében? 

 

Válasz: 

Közösségszervező alkalmazására munkaviszony keretében van lehetőség. A pályázati kiírás 

saját jogú nyugdíjas személy foglalkoztatása tekintetében nem tartalmaz korlátozó 

rendelkezést, azonban amennyiben nyugdíjas alkalmazására kerül sor, az elszámolás során 

figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt 

összeg számolható el, és a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a saját jogú nyugdíjasnak 

minősülő személy esetében nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alóli mentesség állhat fenn. 

 

 

Kérdés: 

A pályázat keretében van e lehetőség térkövezés/térburkolat kialakítására (pl. egy templom 

előtti rész)? 

 

Válasz: 

A felhívás 2.2. pontja alapján térkövezés/térburkolat nem támogatható. 

 

 

Kérdés: 

Lehet pályázatot benyújtani abban az esetben például, ha már egy plébánia felújításra került 5 

éve, de kihasználatlan, és az elmúlt években jelentkeztek az épületen korrodálási problémák, 

amik felújításra szorulnak? 

 

Válasz: 

A Felhívás 2.1.1.1. pontja alapján egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek 

felújítására, bővítésére igényelhető támogatás. A Felhívás alapján, használaton kívüli 

épületnek minősül az az épület, mely leromlott fizikai állapotban van, és az egyházi közösség 

rendszeresen (havi két alkalomnál gyakrabban) nem használja. Erről a kérelmező az 

elektronikus felületen nyilatkozik. Továbbá amennyiben a felújítandó épület korábban más 

pályázattal is érintett volt, akkor tekintettel kell lenni az annak kapcsán esetlegesen még fenn 

álló üzemeltetési kötelezettségre. Az ugyanazon megvalósítási helyet érintő korábbi / más 
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Operatív Programokból történő érintettségről a Felhívás 5. számú melléklete szerinti 

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről elnevezésű, teljeskörűen kitöltött 

dokumentumot kell csatolni a támogatási kérelemhez. 

 

 

Kérdés: 

A közösségszervező részmunkaidőben történő foglalkoztatása lehetséges? 

 

Válasz: 

A részmunkaidőben történő foglalkoztatást a támogatási kérelemben egyértelműen jelölni 

kell, tekintettel arra, hogy közösségszervező részmunkaidőben történő foglalkoztatása esetén 

a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra. 

 

 

Kérdés: 

Ha egy helyrajzi számon több épület is van, akkor két külön álló használaton kívüli épületre is 

lehet pályázni? 

 

Válasz: 

Amennyiben a kérdésben szereplő használaton kívüli épületek megfelelnek a felhívásban 

foglalt feltételeknek, akkor igen. Tekintettel kell lenni ugyanakkor a felhívás 2.1.1.1. 

pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegre, melybe a kapcsolódó, 

önállóan nem támogatható tevékenységek költsége is beleértendő. 

 

 

Kérdés: 

A pályázati kiírás 3.1. pontja alapján a kérelmezők (jogosultak) köre alatt a katolikus, a 

református és evangélikus egyház nevesítve van. Más egyházi felekezetek is nyújthatnak be 

pályázatot? 

 

Válasz: 

Kizárólag a pályázati kiírás 3.1. pontjában szereplő feltételeknek megfelelő kérelmezők 

jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.  

 

 

Kérdés: 

A Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett kiírásokhoz használatos 

Általános útmutató az egyházi pályázókra érvényes-e? 

 

Válasz: 

Az Általános útmutató kizárólag a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati 

kiírásokra vonatkozik. Az egyházi pályázókra vonatkozó részletszabályokat az adott 

pályázati felhívások tartalmazzák, azokra az Útmutató 2019. c. dokumentum nem 

alkalmazandó. 

 

 

Kérdés: 

Van-e lehetőség határon túli magyar gyülekezethez szervezett vallási turizmus céllal 

megvalósuló buszos kirándulás támogatására? 

 

http://www.kormany.hu/download/b/61/91000/%C3%9Atmutat%C3%B3_2019.pdf


8. oldal 

Válasz: 

A felhívás 2.5. pontja alapján: A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási 

területe. Ezen rendelkezés alapján nincs lehetőség a kérdésben szereplő program 

támogatására. 

 

 

 

 

 

 


