
Pályázati felhívás 
Felsőoktatásban, közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi 

szervezetek  
2003. évi költségvetési támogatására 

 
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján 
működő országos tevékenységi körű oktatási-nevelési (közoktatási és felsőoktatási), társadalmi 
szervezetek számára.  
 
A közoktatási szakterületen a Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságán nyilvántartott ∗ civil 
szervezetek pályázatát fogadjuk el. 
Pályázni lehet az alapszabályban meghatározott alaptevékenységet elősegítő olyan oktatási és 
nevelési szakmai programmal, valamint a működés támogatását biztosító munkatervvel, amely 
megvalósítható országos szinten.  
 
A felsőoktatás területén az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények oktatói 
és/vagy hallgatói által létrehozott, a felsőoktatási képzési tevékenységet segítő, kiegészítő társadalmi 
szervezetek pályázhatnak. Előnybe részesülnek azok a szervezetek, amelyeknek szakmai programja, 
működése több felsőoktatási intézmény oktatóinak és/vagy hallgatóinak együttműködésében valósul 
meg és a felsőoktatási intézmények feladatinak ellátását segíti. 
 
Nem nyerhetnek támogatást a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezetek közül azok a 
pályázók, akik az adott évben az Oktatási Minisztérium fejezetéből testületek támogatása címen 
költségvetési támogatásban részesülnek. 
 
2003-ban a közoktatási pályázat támogatási kerete:  70 millió Ft,  

    a felsőoktatási pályázat támogatási kerete:  30 millió Ft 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati űrlapot valamint mellékleteit is. 
A pályázati űrlap az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Bp. Szalay u. 10-14.) is átvehető, illetve az 
Internetről (www.om.hu) letölthető. 
 
A pályázatokat 2003. március 20. 2400 óráig (postai feladást igazoló bélyegző) kell eljuttatni egy 
példányban az  

Oktatási Minisztérium 
Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkársága (közoktatási pályázatok) 

Felsőoktatási Főosztály (felsőoktatási pályázatok) 
1884 Budapest, Pf. 1. 

�Társadalmi szervezetek pályázata 2003� tárgy feltüntetésével. 
 
A pályázatokat szakterületenként létrehozott bíráló bizottságok javaslata alapján a szakmai helyettes 
államtitkárok bírálják el.  
A nyertes pályázónak a támogatásról az Oktatási Minisztériummal szerződést kell kötnie. 
Eredményhirdetésre legkésőbb a pályázatok beérkezésétől számított 90 napon belül kerül sor az OM 
Internetes honlapon. 
 
Nem pályázhat az a felsőoktatásban, közoktatásban működő társadalmi szervezet, amely a 2002. évi 
pályázatának támogatásával nem számol el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel.  
 
A határidőn túl érkezett, illetve hiányos pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem támogatja. 

 
 
Magyar Bálint 

                                                                                             oktatási miniszter 

                                                           
∗Az országos pedagógus szakmai, országos szülői, és országos diákszervezetek, amelyek alapszabályuk és 
bírósági nyilvántartásba vételük 30 napnál nem régebbi hitelesített másolatával a Közoktatási Helyettes 
Államtitkár Titkárságán bejelentkeztek, és kérték a szervezet nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételről a 
pályázat beadásának határidejéig írásban visszaigazolást kaptak. 
 



OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

OKTATÁSI ÉS KISEBBSÉGI OKTATÁSI TÁRSADALMI SZERVEZETEK 
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉHEZ 

2003. 
 
A pályázó szervezet 
 
Neve  
 
Címe, (levelezési cím, ha nem azonos a telephely címmel): 
 
Telefon/fax, e-mail: 
 
A szervezet felelős vezetőjének: 
 
Neve: 
 
Címe: 
 
Telefon/fax, e-mail: 
 
A pályázó szervezet: 
 
Bankszámla száma: 
 
A számlát vezető pénzintézet neve: 
 
Adószám: 
 
A szervezet taglétszáma: 
 
Tagszervezeteinek, tagegyesületeinek száma: 
 
Állandó főfoglalkozásúak száma: 
 
A szervezet nyilvántartási száma: 
 
Az 2002. évi hasonló célú pályázaton (OM) nyert támogatás összege:  
 
Az 2002-es támogatás elszámolása megtörtént/nem történt meg (határidő): 
 
Az 2002-ben kapott egyéb (Országgyűlés, alapítványi, szponzori, stb.) támogatás 
összege:  
 
2003-ban elnyerni kívánt összeg: 
 



Tájékoztató a társadalmi szervezet gazdálkodásáról: 
 
 2002. évi  2003. évi  
 tényszámok tervszámok 
KIADÁSOK 
 
I. Bér- és bérjellegű kifizetések összesen: ����. ����. 
 

Ebből:  
főfoglalkozásúak bére: ����. ����. 
megbízási díj, tiszteletdíj:  ����. ����. 
alkalmi munkabér: ����. ����. 
ezek TB járuléka:  ����. ����. 

 
II. Dologi kiadások összesen: ����. ����. 
 

Ebből: 
infrastruktúra fenntartása és/vagy bérleti díj ����. ����. 
kommunikációs költségek: ����. ����. 
(telefon, posta, fax stb.) 
beszerzés:  ����. ����. 
ebből anyag és készlet:  ����. ����. 

állóeszköz:  ����. ����. 
szolgáltatás:  ����. ����. 
egyéb: ����. ����. 

 
Kiadások összesen: ����. ����. 
 
BEVÉTELEK 
 
I. Saját forrás:  ����. ����. 
tagdíjak:  ����. ����. 
működési bevételek: ����. ����. 
II. Támogatás egyéb forrásból:  ����. ����. 
III. Egyéb forrásból igényelt támogatás: ����. ����. 
 
IV. Az OM pályázatán elnyert:  ����. ����. 
 
Bevételek összesen:  ����. ����. 
 
 
 
 Dátum  Pecsét  Aláírás 
 



A pályázat mellékletei a közoktatási szakterületen pályázóknak: 
 
1. Az egyesületek 2002. évi szakmai tevékenységének rövid ismertetője (3-5 oldal), 

mellékletek csatolhatók. 
2.  A 2003. évi szakmai programtervezet (3 oldal) összköltségének bemutatása, a 

megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezésének megjelölésével. A megpályázott 
részprogram részletesebb ismertetése. 

3. Érvényes bírósági bejegyzés egy hónapnál nem régebbi (hitelesített) másolata. 
 
 
Eredményes pályázat esetén a szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell 
megküldeni felsőoktatási pályázóknak. 
 
1. Aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló 

okirat 
2. Inkasszó felhatalmazás 
3. 30 napnál nem régebbi igazolások arra vonatkozóan, hogy a 

Kedvezményezettnek nincs lejárt esedékességű, 60 napon túl meg 
nem fizetett köztartozása:APEH-től, VPOP-től, helyi 
önkormányzattól 

 


