
ORSZÁGOS BRINGAPARK PROGRAM

Gyakran Ismételt Kérdések

 

Elő- vagy utófinanszírozással történik a támogatás?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatói okiratot ad ki a kedvezményezetteknek, majd ezután 
egy összegben, előlegként kerülnek kifizetésre a támogatások. 

Milyen jellegű költségek számolhatók el a pályázatban?

A létesítmény megépüléséhez
műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment (a költségvetés max. 10%
beszerzése, reális kommunikációs költségek, közművek bekötése, kiszolgáló létesítmények 
építése, azok tervezése, tárgyi

Elszámolható-e tárgyi eszköz vásárlás

Igen, amennyiben az az eszköz a létesítmény működésének része. Pl. kerékpárok, szervizállvány 
igen. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközöket, pl. fűnyíró, földmunkához 
szükséges eszközök, a pályázat 

A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálják el, vagy egyszerre az összeset?

Figyelem, változás a feb. 24-i GYIk
támogató. 

Meddig kell megvalósítani a pályázatokat és meddig kell elszámolni?

Önkormányzatoknak, nemzetipark
30-ig kell elszámolni (pénzügyi elszámolás), civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak 2020. 
december 31-ig. 

Üzemeltetési költségeket (havi területi bérleti díj, mobilvécé bérleti díja, szemétszállítási díj) el 
lehet-e számolni? 

Nem. Az üzemeltetési kiadásokat a kedvezményezett vállalja, és erről a pályázatban nyilatkoznia is 
kell. 

A pénzügyi elszámolás mi alapján történik?

A támogatás igénylésekor költségterv benyújtását kérjük, amelyben az igénylő ismerteti, hogy 
milyen várható költségei, kiadásai merülnek fel és milyen összegben. 

A kivitelezéshez kapcsolódó számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Pl. a bizonylato
szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a 
támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a
keretében is elszámolhatja.  
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vagy utófinanszírozással történik a támogatás? 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatói okiratot ad ki a kedvezményezetteknek, majd ezután 
egy összegben, előlegként kerülnek kifizetésre a támogatások.  

Milyen jellegű költségek számolhatók el a pályázatban? 

A létesítmény megépüléséhez, beruházáshoz kapcsolódó költségek, építés, építési tervezés, 
műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment (a költségvetés max. 10%-a), közbeszerzés, engedélyek 

reális kommunikációs költségek, közművek bekötése, kiszolgáló létesítmények 
, tárgyi eszközök beszerzése stb.  

vásárlása? 

Igen, amennyiben az az eszköz a létesítmény működésének része. Pl. kerékpárok, szervizállvány 
igen. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközöket, pl. fűnyíró, földmunkához 

ges eszközök, a pályázat nem támogatja. 

A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálják el, vagy egyszerre az összeset?

i GYIk-hez képest: A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálja el a 

i a pályázatokat és meddig kell elszámolni? 

Önkormányzatoknak, nemzetipark-igazgatóságoknak, mint kedvezményezetteknek 2021. június 
ig kell elszámolni (pénzügyi elszámolás), civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak 2020. 

i költségeket (havi területi bérleti díj, mobilvécé bérleti díja, szemétszállítási díj) el 

Nem. Az üzemeltetési kiadásokat a kedvezményezett vállalja, és erről a pályázatban nyilatkoznia is 

elszámolás mi alapján történik? 

A támogatás igénylésekor költségterv benyújtását kérjük, amelyben az igénylő ismerteti, hogy 
milyen várható költségei, kiadásai merülnek fel és milyen összegben.  

dó számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Pl. a bizonylato
szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a 
támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját erő felhasználása 

 

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatói okiratot ad ki a kedvezményezetteknek, majd ezután 

költségek, építés, építési tervezés, 
közbeszerzés, engedélyek 

reális kommunikációs költségek, közművek bekötése, kiszolgáló létesítmények 

Igen, amennyiben az az eszköz a létesítmény működésének része. Pl. kerékpárok, szervizállvány 
igen. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközöket, pl. fűnyíró, földmunkához 

A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálják el, vagy egyszerre az összeset? 

a beérkezés sorrendjében bírálja el a 

igazgatóságoknak, mint kedvezményezetteknek 2021. június 
ig kell elszámolni (pénzügyi elszámolás), civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak 2020. 

i költségeket (havi területi bérleti díj, mobilvécé bérleti díja, szemétszállítási díj) el 

Nem. Az üzemeltetési kiadásokat a kedvezményezett vállalja, és erről a pályázatban nyilatkoznia is 

A támogatás igénylésekor költségterv benyújtását kérjük, amelyben az igénylő ismerteti, hogy 

dó számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Pl. a bizonylaton 
szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a 

a saját erő felhasználása 



Egy önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő cég pályázhat

Igen, de azért nem javasoljuk, mert az elszámolási határidő az ő esetükben 2020.december 31., 
míg az önkormányzatok esetében 2021. június 30.

Faültetés lehet-e a támogatott feladatok között?

Abban az esetben, ha a kerékpáros
kellene pótolni, úgy indokolt lehetne a fák ültetésének támogatása. A programnak nem célja a fák 
cseréje (pl. akác cseréje kislevelű hársra), ezért ha a feladatok szakmai végrehajtásához a fák 
ültetése nem tartozik hozzá, az nem támogatható.

A támogatási szerződést milyen szervezettel köti a kedvezményezett?

A forrást biztosító fejezeti kezelésű előirányzatnak a Miniszterelnöki Kabinetiroda a 
kötelezettségvállalója, így a támogatói okiratot a Mi

Milyen típusú költségek számolhatók el a pályázatban? Van
költségek mértékére vonatkozóan (ma

A projektben az alábbi költségtípusok elszámolhatók
releváns költségek is lehetnek):

Menedzsment 

- Projekt menedzsment (max. 
- Műszaki vezetés / ellenőr

Tervezés / Engedélyezés 

- Geodéziai felmérés 
- Natura 2000 hatásvizsgál
- Műszaki tervek készítése
- Engedélyes dokumentáció
- Illeték költségek 

Építés/kivitelezés 

- Bringapálya építés (munka és anyag)
- Tereprendezés (munka és anyag)
- Felvonó felújítás 

Építőeszköz bérlés, eszközbeszerzés

- Építőeszköz beszerzés
- Konténer bérlés / beszerzés (szerszám tárolás)
- Kerékpár-szerviz eszközök beszerzés
- Kerékpárok beszerzés (kölcsönzéshez)

ajdonában lévő cég pályázhat-e? 

Igen, de azért nem javasoljuk, mert az elszámolási határidő az ő esetükben 2020.december 31., 
míg az önkormányzatok esetében 2021. június 30. 

e a támogatott feladatok között? 

Abban az esetben, ha a kerékpáros ösvény építésének nyomvonalát érintené a fák kivágása, és azt 
kellene pótolni, úgy indokolt lehetne a fák ültetésének támogatása. A programnak nem célja a fák 
cseréje (pl. akác cseréje kislevelű hársra), ezért ha a feladatok szakmai végrehajtásához a fák 
ültetése nem tartozik hozzá, az nem támogatható. 

A támogatási szerződést milyen szervezettel köti a kedvezményezett? 

A forrást biztosító fejezeti kezelésű előirányzatnak a Miniszterelnöki Kabinetiroda a 
kötelezettségvállalója, így a támogatói okiratot a Miniszterelnöki Kabinetiroda fogja kiadni.

k számolhatók el a pályázatban? Van-e bármilyen felté
vonatkozóan (maximum, projekt érték százalékos hányad stb.)?

A projektben az alábbi költségtípusok elszámolhatók (ezek konkrét példák, de term
releváns költségek is lehetnek): 

rojekt menedzsment (max. 2,5%) 
Műszaki vezetés / ellenőr (max. 1%) 

Natura 2000 hatásvizsgálat 
Műszaki tervek készítése 
Engedélyes dokumentáció készítése 

Bringapálya építés (munka és anyag) 
Tereprendezés (munka és anyag) 

, eszközbeszerzés 

Építőeszköz beszerzés 
Konténer bérlés / beszerzés (szerszám tárolás) 

szerviz eszközök beszerzés 
Kerékpárok beszerzés (kölcsönzéshez) 

 

Igen, de azért nem javasoljuk, mert az elszámolási határidő az ő esetükben 2020.december 31., 

ösvény építésének nyomvonalát érintené a fák kivágása, és azt 
kellene pótolni, úgy indokolt lehetne a fák ültetésének támogatása. A programnak nem célja a fák 
cseréje (pl. akác cseréje kislevelű hársra), ezért ha a feladatok szakmai végrehajtásához a fák 

A forrást biztosító fejezeti kezelésű előirányzatnak a Miniszterelnöki Kabinetiroda a 
niszterelnöki Kabinetiroda fogja kiadni. 

e bármilyen feltétel az elszámolható 
t érték százalékos hányad stb.)? 

(ezek konkrét példák, de természetesen más, 



Közmű kiépítés 

Marketing, kommunikációs költségekkel ne tervezzenek, kivéve az adott bringaparkról szóló 
információs táblát, ami szervesen a projekt része. A marketingkommu
honlapot, sajtómegjelenést stb. a program pénzügyileg nem támogat.

Az Ávr.-ben, Áht-ban és a támogató
kiadások mértékére vonatkozó pontos korlátozás
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat 

A 3.12.1. alpontja szerint „Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes 
költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó 
korlátozások az alábbiak szerint alakulnak”

 1 Költségtípus

2 

Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve 
felhívásban megkövetelt környezeti, 
hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó 
projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, 
hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A 
közbeszerzési eljárások lefolytatás
százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem 
kell figyelembe venni.

3 Közbeszerzési eljárások lefolytatása
4 Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)

5 
Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 
földmunkák stb.)

6 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó 
Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök 
költségeit 

7 Projektmenedzsment
8 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
9 Könyvvizsgálat
10 Általános költségek (rezsi)

 

 

2020.03.12. 

s költségekkel ne tervezzenek, kivéve az adott bringaparkról szóló 
t, ami szervesen a projekt része. A marketingkommunikációs tevékenységet, 

stb. a program pénzügyileg nem támogat. 

támogató gazdálkodási szabályzatában nincs rögzítve az elszámolható 
kiadások mértékére vonatkozó pontos korlátozás, azonban a pénzügyi véleményezés során 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat fogjuk szem előtt tartani:  

A 3.12.1. alpontja szerint „Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes 
költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó 

ok az alábbiak szerint alakulnak” 

Költségtípus 

Elszámolható 
költség/Összes 
elszámolható 
költség maximális 
mértéke %

előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve 
felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági 
hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó 
projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, 
hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A 
közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a 
százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem 
kell figyelembe venni. 7
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1
Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.) 2

előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 
földmunkák stb.) 2
Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó 
Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök 

1
Projektmenedzsment 2,5
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5
Könyvvizsgálat 0,5
Általános költségek (rezsi) 1

 

s költségekkel ne tervezzenek, kivéve az adott bringaparkról szóló 
nikációs tevékenységet, 

ban nincs rögzítve az elszámolható 
a pénzügyi véleményezés során az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

A 3.12.1. alpontja szerint „Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes 
költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó 

Elszámolható 
költség/Összes 
elszámolható 
költség maximális 
mértéke % 

7 
1 
2 

2 

1 
2,5 
0,5 
0,5 
1 


