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Bejelentkező felület:
Az alábbi felületen (tamogatas.mma.hu) tudunk bejelentkezni a rendszerben regisztrált emailcímünkkel és jelszavunkkal.
Amennyiben még nem regisztráltunk, erről a felületről tudunk regisztrálni a „Regisztráció” menüpont
alatt. A regisztráció folyamán valós e-mail címet adjunk meg, mert a rendszer egy aktiváló e-mailt
küld a megadott címre és a belépés csak az aktiválást követően lesz lehetséges. Kérjük
felhasználóinkat, hogy a regisztrációt követően három napon belül aktiválják felhasználói fiókjukat,
mert az inaktív felhasználók 3 nap után automatikusan törlődnek a rendszerből!
Amennyiben elfelejtettük jelszavunkat, akkor az elfelejtett jelszó menüpont alatt tudunk új jelszót
kérni. Az új jelszavunkat a rendszer elküldi a regisztrált e-mail címünkre.
Ha olyan kérdés merülne fel, amelyhez kapcsolattartóink segítségére lenne szükségük a „Támogatás
kezelés elérhetőségei” menüpont alatt találják elérhetőségeinket. (Az elérhetőségek új, felugró
ablakban jelenik meg. Megjelenéséhez engedélyezni kell a böngészőben a felugró ablakokat.)
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Pályázói felület:
Sikeres belépést követően az alábbi képernyővel találkozunk.

A bal felső menüpontban található egy
gomb ezzel tudjuk előhívni és elrejteni a
baloldali menürendszert.
A menürendszerben 6 menüpont érhető el a pályázók számára:
1.
Saját adatok: Ebben a menüpontban tudja megadni a pályázó/szervezet a
személyes/szervezet adatait. Az itt megadott adatok a pályázatokhoz kapcsolódóan
letárolásra kerülnek a véglegesítés időpontjában. Tehát a változások, csak azokra a
pályázatokra fognak vonatkozni, melyek még nem kerültek véglegesítésre. Valamint ebben
a menüpontban kell elfogadni az ÁSZF-et is.
2.
Pályázat benyújtása: A pályázó ebben a menüpontban tudja benyújtani az egyes
pályázatait.
3.
Benyújtott pályázatok: Itt találhatóak a már benyújtott pályázataink. Ebben a
menüpontban tudjuk majd:
a. elvégezni az esetleges hiánypótlást,
b. letölteni a pályázatunkhoz kapcsolódó dokumentumokat,
c. benyújtani a beszámolót,
d. és módosítási igényt beadni.
4.
Kitöltési útmutató: Jelen dokumentum tölthető le ebből a menüpontból.
5.
Támogatáskezelés elérhetőségei: Amennyiben olyan kérdés merülne fel, amelyhez
kapcsolattartóink segítségére lenne szükségük, akkor ebben a menüpontban találhatóak
elérhetőségeik. (Felugró ablakban jelenik meg. Megjelenéséhez engedélyezni kell a
böngészőben a felugró ablakokat.)
6.
Jelszó változtatás: A régi jelszavunk megadása után meg kell adnunk az új jelszavunkat
kétszer. Ezek után az „OK” gombra kattintva érvénybe lépnek a változások.
7.
E-mail csere: Ezzel a funkcióval meg tudjuk változtatni a felhasználónevet, illetve a
regisztrációnkhoz kapcsolódó e-mail címet. A menüpontra kattintva megjelenik egy mező,
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melybe begépelhetjük az új e-mail címet, majd kapuk egy e-mailt az új címre egy aktiváló
linkkel. A linket használva már az új felhasználónkkal tudunk belépni.

A bal alsó sarokban található a
gomb. Amennyiben befejeztük a munkát, kérjük erre
kattintva lépjenek ki a rendszerből, és csak ezt követően zárják be a böngészőt!
A mezők tölthetőségéről:
Az adatokat fentről lefelé és jobbról balra kell tölteni. Ennek oka, hogy az egyes mezők töltöttsége
befolyásolja a további mezők tölthetőségét.

Tölthető mezők típusai:
1. Dátum típusú mező: Ezekben a mezőkben (pl.: Szervezet bejegyzésének dátuma)
folyamatosan kell gépelnünk a dátumot. Pontok nélkül! A program további segítséget is nyújt
a dátum típusú mezők töltésében. Ha rendszerdátum szerinti hónappal megegyező dátumot
szeretnénk megadni egy mezőben, akkor elegendő csak a napot begépelni. Pl. Aktuális dátum
2016-04-02, és 2016-04-12-ét szeretnénk megadni, akkor elegendő csak „12” begépelnünk.
2. Szöveges típusú mezők: Ide folyamatosan gépelhetjük a kívánt adattartalmat. A telefonszám
mezők speciálisak. Ezekben a mezőkben csak bizonyos karaktereket adhatunk meg (0-9, /, és ).
3. Választó mező: Azon mezőknél, ahol előre meghatározott lehetőségek közül választhatunk
két lehetőségünk van:
a. A mezőbe kattintva elkezdjük gépelni a kívánt adatot, ekkor egy legördülő menüből
választhatunk.

b. A mező mellett lévő kis ikonra
kattintva a program felhozza számunkra az összes
választási lehetőséget. Itt a számunkra megfelelőt kijelölve, majd az „OK” gombra
kattintva választhatjuk ki az egyes elemeket.
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Saját adatok:

A regisztráció folyamán adhatjuk meg a pályázó/szervezet adatait. Ügyeljünk itt is ara, hogy
fentről lefelé és balról jobbra haladjunk a töltés folyamán, mert ennek függvényében változnak
a tölthető mezők. Például ha beállítjuk, hogy magánszemélyek vagyunk, akkor nem lesz
tölthető a szervezet bejegyzésének helye. Vagy amíg nem adjuk meg a számlavezető
bankunkat,
addig
nem
tudjuk
tölteni
a
bankszámlaszámunkat.
Adataink kitöltése után az OK gombra kattintva a rendszer elmenti adatainkat ennek
sikerességéről visszajelzést is küld:

Fontos megjegyeznünk, hogy adatainkat a későbbiekben is módosíthatjuk a saját adataink
alatt. Ezen változtatások CSAK a még nem beadott pályázatainkat érintik a már véglegesített
leadott pályázatainkon a véglegesítés időpontjában megadott adatok lesznek letárolva.
Amennyiben visszamenőlegesen szeretnék módosítani adataikat a már beadott pályázatokon,
akkor kérjük, keressék kapcsolattartóinkat elérhetőségeiken.
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Pályázat benyújtása:
1. A pályázat benyújtása menüpontra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:

A fenti képernyőn tarthatjuk karban benyújtásra váró pályázati anyagainkat, valamint
nyújthatunk be új pályázatokat. A módosít gomb megnyomásával a már felvitt, de nem
véglegesített pályázatainkat tudjuk módosítani. A törléssel ugyanezen pályázatainkat tudjuk
törölni.
2. Új pályázatot az
gombra kattintva vihetünk fel a rendszerbe.
a. A gomb megnyomását követően meg kell adnunk, hogy mely kiírásra szeretnénk pályázni:

b. A fenti adatok megadása után az „OK” gombra kattintva tudjuk elkezdeni a pályázatunk
adatait felvinni. Kezdjük az „Alap” fülön és fejezzük be a „Nyilatkozat” fülön a nyilatkozat
elfogadásával. Rögzítés közben bármikor elmenthetjük a munkánkat az OK gombbal.
Menet közben tudjuk ellenőrizni adatainkat (kitöltöttünk-e minden kötelező mezőt, valamint
az egyes adataink megfelelőek-e tartalmukban) az ellenőrzés gombbal. Amennyiben
valamilyen hibát követtünk el az adatok kitöltése folyamán, akkora program egy piros
hibaüzenettel jelzi ezeket számunkra a képernyő alján.
Amennyiben hibátlanul sikerült felvinnünk adatainkat és az ellenőrzések folyamán nem kapunk
több hibaüzenetet, akkor a véglegesítéssel tudjuk benyújtani. Amennyiben ezt megtettük
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többet már nem tudjuk módosítani pályázatunk adatait. Benyújtást követően a rendszer a
benyújtásról a megadott email elérhetőségeken e-mailben értesítést is küld.
c. Alap fül: A fülön megjelenítjük a pályázó személy/szervezet adatait. Amennyiben pályázathoz
szeretnének a regisztráció során megadott székhely címtől eltérő a levelezési címet megadni,
akkor „Levelezési cím (Csak, ha nem azonos a székhellyel)”-t mezőt bepipálva felvihetünk a
pályázatunkhoz egy új levelezési címet. Valamint ha a regisztráció folyamán megadott
bankszámlaszámtól eltérő bankszámlaszámot szeretnénk felvinni a pályázatunkhoz, akkor arra
is itt nyílik lehetőségünk.

d. Támogatási kérelem adatai:
Projektünk alapvető adatait, valamint a kapcsolattartónkat és elérhetőségeit adhatjuk meg.

e. Leíró adatok I.-IV.:
Kifejtendő kérdésekre kell választ adnunk egy-egy kérdésre maximum 4000 karakter hosszan.
Amennyiben a pályázatunknál az adott kérdést nem tartjuk relevánsnak, akkor is kérjük tölteni a
mezőt „nem releváns” tartalommal.
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f. Költségvetés – Kiadások:
Pályázatunk költségvetésének kiadási oldalát kell részleteznünk az alábbi fülön.
Kiadási soronként részletezhetjük a kiadásainak. Ameddig ezt nem tesszük meg, addig csak önrészből
fedezett értéket tudunk megadni, nem tudjuk tölteni a Támogatásból fedezett oszlophoz tartozó
érékeket. A Támogatásból fedezett összeg alatt a jelen pályázatból finanszírozott értéket értjük. Ezen
oszlop összesen értéke fog megegyezni a pályázatban igényelt összeggel.

g. Költségvetés - Bevételek:
Az alábbi fülön részletezhetjük pályázatunk költségvetésének bevételi oldalát. A Jelen kérelem
alapján igényelt támogatást a program a kiadási oldal Támogatásból fedezett oszlopából halmozza.

Fontos megjegyeznünk, hogy a rendszer csak olyan pályázatot fogad el, ahol a kiadásaink és a
bevételeink értéke megegyezik.
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h. Dokumentumok fül:
A pályázat beadásához kapcsolódó dokumentumainkat tölthetjük fel( .), valamint le ( ).Az
önrészt igazoló dokumentum feltöltése akkor kötelező, ha a Költségvetés bevételi lapjának „A)
Készpénzben rendelkezésre áll (A1+A2)” mező sora nem nulla.

i. Nyilatkozat fül:
Ezen a fülön találhatók a pályázat beadásához kötelezően elfogadandó feltételek. Ezeket a megfelelő
mező bepipálásával tudjuk elfogadni.

Véglegesítés gombra kattintva figyelmeztet minket a rendszer, hogy ezek után nem tudjuk
módosítani az adatainkat:

Ezt elfogadva visszajelez a sikeres pályázat beadásáról:
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Benyújtott pályázatok:
A véglegesítést követően a lenti menüpontban jelennek meg a benyújtott pályázataink. Benyújtott
pályázatainkhoz kapcsolódó műveleteket itt tudjuk végrehajtani:


Szerződések és egyéb dokumentumok letöltése,



Hiánypótlás,



Módosítási igény benyújtása,



Beszámoló benyújtása,



valamint itt tekinthetjük meg a rendszer részünkre küldött e-mail üzeneteit.

Rendszerből kapott e-mail üzenetek:
A pályázathoz kapcsolódóan küldött e-maileket megtekinthetjük a küldött e-mailek fülön:

A „Megnéz” gombra kattintva láthatjuk az e-mailhez kapcsolódó adatokat, illetve a részletek gombra
kattintva megtekinthetjük az e-mail tartalmát is.
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Dokumentumok
A dokumentum fül alatt lesznek megtalálhatóak a pályázatainkhoz kapcsolódó rendszer által generált
dokumentumok. A megfelelő sort kijelölve, majd a Dok. letöltés gombra kattintva tölthetjük le az
állományokat.

A Formai ellenőrzés menete, hiánypótlás:
A Pályázatkezelési Osztály Munkatársai végzik a formai ellenőrzést mely során egy körös hiánypótlás
lehetséges.
A formai ellenőrzés eredményéről elektronikusan értesül a felhasználó a rendszerben megadott email címen. A formai ellenőrzés eredményét követően a pályázat lehet:






Érvényes: A pályázati anyag minden adata meglel a formai követelményeknek. A pályázónak
nincs további teendője, várhatja a döntés eredményét. A döntés eredményéről is e-mailben
fog értesülni az általa megadott elérhetőségen.
Érvénytelen: A pályázati anyag olyan tartalommal került beadásra, mely alapján a
pályázatkezelési osztály dolgozója érvénytelenítette a pályázatot. Hiánypótlásra nincs
lehetőség. A pályázat nem kerül a szakmai döntéshozók elé.
Hiánypótlás alatt: A pályázati anyag formai hibát tartalmaz, aminek a hiánypótlási időszakban
a pályázó a rendszerben tehet eleget. A hiánypótlás szükségességéről és a formai hibákról a
Pályázó e-mailben értesül. A hiánypótlási időszak lejártával amennyiben a Pályázó nem adta
le hiánypótlását a pályázati anyaga automatikusan érvénytelen státuszba lép.

A hiánypótlást a pályázó a beadott pályázatok menüpont alatt tudja benyújtani. Itt a módosítás
gombra kattintva a pályázat adatai ismét módosíthatóak lesznek. A hiánypótlást a hiánypótlás
véglegesítése menüponttal lehet beadni. A beadást követően nem módosítható a hiánypótlás. A
hiánypótlást az MMA munkatársai formai ellenőrzésnek vetik alá és az eredményéről a rendszeren
keresztül e-mailben értesítik a Pályázókat.
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Módosítási igény benyújtása:
Módosítási igényt a pályázatunk kapcsolódó adatainak Módosítási igények fülén az új gomb
megnyomásával tudunk benyújtani.

Az új gomb megnyomását követően a pályázati adatlap kivonta jelenik meg, mely tartalmazza azokat
az adatokat, amelyeket a Pályázó módosíthat. Az adatok kitöltése után a pályázó az OK gomb
megnyomásával tudja beadni a kérelmét.

A módosítási igényt a Pályázatkezelési Osztály Munkatársai elbírálják és erről a Pályázó e-mail
értesítést kap, valamint a módosítási igények között található „Módosítási igény elbírálásának
eredménye” oszlopban a rendszerben is láthatja.
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Beszámoló benyújtása: Beszámolót a pályázatunk kapcsolódó adatainak Beszámolók fülén az új
gomb megnyomásával tudunk benyújtani.

A beszámoló benyújtása 3 fájl feltöltéséből áll. Szakmai beszámoló, egyéb dokumentum és számla
összesítő. Utóbbinak a sablonja a számla összesítő sablon letöltése menüpont alól letölthető és
kitöltése után visszatöltendő. A fájlok feltöltését követően az OK gombra kattintva adható be a
beszámoló.

A beszámolót a Támogatáskezelési Osztály munkatársai elbírálják és erről a Pályázó e-mail értesítést
kap, valamint a beszámolók között található „Beszámoló eredménye” oszlopban a rendszerben is
láthatja. Amennyiben a beszámoló hiánypótlásra szorul, akkor a felhasználónak nem az eredeti
beszámolót kell módosítania, hanem újat kell beadni. Ennek a menete teljes mértékben megegyezik
az eredeti beszámoló beadásával.
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Döntés, szerződéskötés és utalás
Az érvényes pályázatok kerülnek a döntéshozók elé. A döntés eredményéről a Pályázó e-mailben
értesül.
A nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan a későbbiekben a Pályázó e-mailt kap, ha a támogatási
szerződés elkészült. A szerződés és mellékletei e-mailben elküldésre kerülnek, valamint a rendszerből
letölthető a pályázat kapcsolódó adatai alatt a dokumentum fülről.
A szerződést és mellékleteit a kiértesítő email alapján aláírva vissza kell jutatni az MMA részére.
Kérjük, hogy a pályázatot nagyon jó nyomtatási minőségben legyenek kedvesek megküldeni a
későbbi automatizált adatfeldolgozás érdekében. A hiánytalan dokumentációval rendelkező
szerződésekhez kapcsolódóan történik meg az utalás. Az utalás tényéről a banki kivonat feldolgozása
után a rendszer e-mail üzenetet küld a Pályázónak.
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