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Nevezési díj fizetésének rendje megítélt miniszteri támogatások esetén 
 
 

Emberi Erőforrások Minisztere által megítélt támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 
támogatásban részesített pályázó a támogatásról szóló értesítőlevélben közölt nevezési díj 
összegét - a levélben foglalt határidőig - maradéktalanul megfizesse. Tájékoztatjuk, hogy 
amennyiben a nevezési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve kevesebbet fizet 
be, úgy a támogatási szerződés megkötésére a nevezési díj teljes mértékének megfizetéséig 
nem kerül sor. A nevezési díj pontos összegét megítélt támogatásonként kell átutalni/befizetni. 
 
A nevezési díj megfizetését igazoló bizonylatot a támogatási adatlap 7. pontjában fel kell tölteni 
és jelezni, hogy az adott pályázathoz milyen összegű nevezési díj lett megfizetve. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a befizetést a támogatottnak kell teljesítenie. A benyújtandó 
adatlaphoz kérjük csatolni a befizetést igazoló bizonylatot, amely tartalmazza a támogatási 
adatlap azonosító (A... N...) számát, valamint az altéma kódszámát:  
 

 rózsaszín csekken történő befizetés esetén a pályázónál maradt szelvény másolatát,  

 átutalási megbízás esetén az utalási megbízás másolatát,  

 elektronikus utalás esetén a tranzakció végrehajtásáról szóló visszaigazolást 
kinyomtatva.  

 
Az NKA Igazgatósága a tévesen befizetett nevezési díj többletet visszafizeti. Belföldi 
támogatott által fizetett nevezési díj összegéből az 1.000 Ft alatti, illetve határon túli támogatott 
devizaszámlájáról fizetett 5.000 Ft alatti többletbefizetést az Igazgatóságnak nem áll módjában 
visszautalni.  
 
Az NKA Igazgatósága minden befizetett nevezési díjról a támogatott nevére és címére szóló 
számlát állít ki, amely postázásra kerül a támogatott által megadott levelezési címre.  
 
Eljárásrend a nevezési díj befizetésekor  
 
Rózsaszín csekken történő befizetés esetén: 
 
Amennyiben a nevezési díjat ún. rózsaszín csekken fizeti meg, úgy a címzett rovatba kérjük 
beírni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámát: 10032000-01451461-00000000, 
továbbá az irányítószám melletti üres rovatban (a rózsaszín csekk jobb és bal oldalán is) kell 
feltüntetni az „adatlap azonosító” (A....N....) számát és az altéma kódszámát. 
 
Nevezési díj banki utalással történő rendezése esetén: 
 
A nevezési díjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 
pénzforgalmi jelzőszámú számlára kérjük teljesíteni. 
 
Pénzintézetben személyesen kezdeményezett utalási megbízás esetén a befizetést igazoló 
bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap azonosító” (A....N....) számot, valamint az altéma kódszámát, ill. a közlemény rovat 
végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióbanaz 1B402 kódot. 
 
Elektronikus utalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A... N...) számot, valamint az altéma kódszámát. 
 
Nevezési díj befizetésének rendje határon túli pályázó esetén: 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nevezési díjat kizárólag Ft-ban teljesíthetik. 
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A nevezési díj utalásához az alábbi adatok is szükségesek lehetnek: 

Kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Kedvezményezett címe: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.  
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő levelezési címe: 1389 Budapest, Pf. 128. 
Számlavezető neve: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága 
Számlavezető címe: 1139 Budapest, Váci út 71 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő IBAN kódja: HU17 1003 2000 0145 1461 0000 0000 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszáma: 10032000-01451461-00000000  
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Swift/BIC kódja: MANEHUHB 
Ország kód: HU 


