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TILTAKOZÁS A TÁMOP-6.1.2/11-1 KÓDJELŰ PÁLYÁZATOK 

ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTŐ,  AGGÁLYOS DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSÁVAL 

SZEMBEN 

 

A hazai önkormányzatok által 2012-ben megpályázott TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű pályázatok 

napokban történő elbírálását cégünk, mint Magyarország egyik legnagyobb önkormányzati 

pályázatíró társasága – súlyosan aggályosnak tartja, így ezúton kérjük az ESZA Nonprofit Kft-

t, mint közreműködő szervezetet, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, mint kiíró 

szervet a döntési eljárás felülvizsgálatára, és a TÁMOP-6.1.2/11-1 kódjelű pályázatok újbóli 

elbírálására! 

 

Probléma: 

A TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű (Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális 

színterek) pályázatok kapcsán, 2013. január 31-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi közleményt 

tette közzé: 

„A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a TAMOP 6.1.2./11/1 
kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című 
pályázati kiírás „A” komponense esetében csak a benyújtási időtartam 1. napján (2012. július 23.) 
beérkezett pályázatok támogatására van lehetőség.” 

Ennek megfelelően a több száz, - önkormányzatok által benyújtott pályázatból csupán 41 pályázatot 

ítéletek nyertesnek, melyet az NFÜ honalapján közzé is tett. Az érintett pályázat esetében a „benyújtási 

időtartam 1. napján beérkezett pályázatok”-ra véleményünk szerint a pályázati útmutatóban foglaltak 

betartásával nem volt lehetőség, így érthetetlen számunkra, hogy milyen jogszerű eljárás keretében 

kerültek kihirdetésre nyertes pályázók. 
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Indoklás: 

A TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű pályázat benyújtására kizárólag 2012. július 23-tól volt lehetőség. A 

pályázati útmutató előírásai alapján a pályázat gyorspostai/futárpostai/személyes benyújtás esetén 

nem befogadható.  

Ennek értelmében a pályázatokat kizárólag hagyományos postai úton lehetett 2012. július 23-tól 

benyújtani (az útmutató azt is előírta, hogy a csomagoláson a postai bélyegzőnek jól láthatónak, a 

dátumnak jól kivehetőnek kell lenni).  

A tegnap megjelent közlemény szerint a közreműködő szervezet kizárólag a 2012. július 23-án 

beérkezett pályázatokat bírálta el. A postai küldemények vonatkozásában – a pályázatból 

kizárt gyorsposta és személyes benyújtás kivételével - egyetlen olyan lehetőség sincs, 

melyben a reggel feladott küldeményt a posta még aznap eljuttatja a címzettnek. Tehát 

aznap – az útmutatóban foglalt előírásokat figyelembe véve - egyetlen egy pályázat sem 

érkezhetett be, így az NFÜ tegnapi közleménye szerint egyetlen egy pályázatot sem lehetett 

volna támogatásban részesíteni. 

Ettől eltérően azonban a TÁMOP-6.1.2/11-1 kódjelű pályázaton 41 önkormányzatot  nyertesnek ítéltek, 

tehát ezen pályázók elvileg teljesíteni tudták hagyományos postai úton az „egy napon feladás – és 

címzetthez megérkezés” lehetetlen feladatát. Álláspontunk szerint azonban ezt az Útmutatóban 

foglaltak betartása mellett nem teljesíthették ugyanis: 

- Amennyiben a benyújtás első napja (2012. július 23-a) előtt adták postára pályázati anyagukat, 

akkor az az elbírálásból való kizárást jelenti; 

- Ha aznap gyorsposta útján vagy személyesen juttatták el pályázati anyagukat – az útmutató 

alapján szintén a pályázat be nem fogadását jelenti 

- Amennyiben hagyományos postai úton (akár elsőbbségi módon) adták fel küldeményüket a 

pályázati benyújtás napján, azaz 2012. július 23-án, aznap nem érkezhetett meg a Közreműködő 

Szervezethez! 

A közreműködő szervezethez a tegnapi napon intézett kérdésünkre, miszerint hogy volt lehetőség aznap 

benyújtott és beérkezett pályázatok elbírálására, azt a választ kaptuk, hogy a Budapesten 24 órában 
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nyitva tartó postán 2012. július 23-án 00.01-perckor benyújtott pályázatok aznap beérkeztek a 

közreműködőhöz. Ezt a választ nem tudjuk elfogadni! 

Felvettük a kapcsolatot az érintett postahivatallal, ahol megkeresésünkre az alábbi választ adták: 

A 00.01-perckor felvett postai küldeményeket reggel 7 órakor a budaörsi központba szállítják, ahol a 

különválogatást követően aznap éjszaka szállítják ki az illetékes postákra, mely postahivatalok – 

elsőbbségi küldemény esetén – másnap kezdik meg a kézbesítést. Megerősítették, hogy a 00.01 perckor 

feladott küldeményeket egyetlen egy esetben sem szállítják ki aznap! Ezt az álláspontot a Magyar Posta 

Zrt. központi ügyfélszolgálata is megerősítette.  

A TÁMOP-6.1.2/11-1 pályázaton indult és támogatás reményében bízó önkormányzatok 

nevében kérdezzük, hogy az a 41 nyertes pályázó milyen módon és eljárás keretében 

részesülhetett támogatásban? Hogyan tudták teljesíteni a benyújtás első napján történő 

postai beérkezést? 

Összességében cégünk úgy ítéli meg, hogy azon önkormányzatokat, akik a pályázati útmutatóban 

foglaltakat maradéktalanul betartva, szabályosan jártak el, támogatásban nem részesülhettek, és ez a 

tény súlyosan aggályos és diszkriminatív.  

Ellenkezik továbbá a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével, miszerint: A lebonyolításban 

érintett szervezet által lefolytatott eljárásokban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

Levelünkben foglalt aggályainkat meg kívánjuk küldeni: 
Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak  
Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak, 
Németh Lászlóné Miniszter Asszonynak Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Petykó Zoltán Elnöknek - NFÜ 
dr. Láng Zsolt Elnöknek - Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága 
dr. Hegedűs Tamás Elnöknek Vállalkozásfejlesztési és Uniós forrásokat felügyelő Bizottság  
Dr. Gémesi György Elnöknek – Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
Bene Dániel Ügyvezetőnek – ESZA Nonprofit Kft. 

AMENNYIBEN ÉSZREVÉTELEINKKEL EGYETÉRT ÉS SZERVEZETE TÁMOGATJA A 

DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS FELÜLVIZSGÁLATÁT, CSATLAKOZZON 

TILTAKOZÁSUNKHOZ! 
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A TÁMOP-6.1.2/11-1 PÁLYÁZAT DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS 

FELÜLVIZSGÁLATÁT KEZDEMÉNYEZŐ SZERVEZETEK 

 

Szervezet neve Ügyvezető/Polgármester neve 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

…………………………………………………………….. 

Harsányi Gábor ügyvezető, tulajdonos 

GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 

  

 


