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Saját forrás1

Összeg (HUF)Rendelkezésre álló források megnevezéseSorszám

Program forrásai a részletes költségterv alapján

1 000 000A program megvalósításának költsége összesen:

Beszerzések, beruházások, felújítások3

1 000 000Dologi jellegű kiadások2

Személyi jellegű kifizetések1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF8 302 0201.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg1.1.5 A finanszírozás típusa:

2020.12.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2020.01.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

A magyar kultúráért és oktatásért - Központi pályázati felhívás (2020.)1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai - MKO-KP-1-2020/1-000174
NP104 - Támogatói okirat véleményezése

Széchenyi Hitel című
könyvének fordítása angolra
és kétnyelvű könyv kiadása

Cím:A magyar kultúráért és oktatásért - Központi
pályázati felhívás (2020.)

Tárgy:

BGA_BGA/2753/2020Iktatószám:A magyar kultúráért és oktatásért - Központi
pályázati felhívás (2020.)

Kiírás:

Pk.A.KH
50.474/1
993.

Nyilv. szám:Szervezetek nyílt pályázatai program (2020)Program:

19115951-1-0
8

Adószám:Magyarország, 9485 Nagycenk, Kiscenki út, 3
(Győr-Moson-Sopron megye)

Székhely:

szechenyialap@logod.huE-mail cím:Széchenyi Alapítvány (H1003163)Név:

Széchenyi Hitel című könyvének fordítása angolra és kétnyelvű könyv kiadása

Más nemzetek sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. A „Hitel mai
magyar nyelven” angol nyelvű fordítását és a kétnyelvű kiadását tervezzük. A fordítást az OFFI vállalta,
a próbafordítást az anyanyelvi lektor kiválónak minősítette. Célunk, hogy a kiemelt nemzeti értéket
méltó módon bemutató kötet álljon az angol nyelvterületen élő magyar gyökerű családtagok és a
Magyarország iránt érdeklődő külföldiek rendelkezésére. Számukra a angol-magyar változata
nélkülözhetetlen segítséget jelentene.
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0A program megvalósításához megadott források:

Egyéb támogatás2
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+363095021472.2.15 Mobil telefonszám:+36137514902.2.14 Telefonszám:

A pályázó elérhetősége

262.2.13.b Házszám/Postafiók:262.2.13.a Házszám/Postafiók:

Hegyalja út2.2.12.b Utca:Hegyalja út2.2.12.a Utca:

Budapest2.2.11.b Megye/Járás/Régió:Budapest2.2.11.a Megye/Járás/Régió:

2.2.10.b Település:2.2.10.a Település:

2.2.9.b Irányítószám:2.2.9.a Irányítószám:

Magyarország2.2.8.b Ország:Magyarország2.2.8.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.2.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:

A pályázó értesítési címe

32.2.6.b Házszám/Postafiók:32.2.6.a Házszám/Postafiók:

Kiscenki út2.2.5.b Utca:Kiscenki út2.2.5.a Utca:

Győr-Moson-Sopron megye2.2.4.b Megye/Járás/Régió:Győr-Moson-Sopron megye2.2.4.a Megye/Járás/Régió:

2.2.3.b Település:2.2.3.a Település:

2.2.2.b Irányítószám:2.2.2.a Irányítószám:

Magyarország2.2.1.b Ország:Magyarország2.2.1.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

202 - Egyéb civil szervezetek2.1.11 Partnerszektor kód:

2.1.10 Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult:

Tudományos

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Oktatási2.1.9 További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Közművelődési2.1.8 Tevékenységi területe:

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

Pk.A.KH 50.474/1993.2.1.4 Nyilv. szám:19115951-1-082.1.3 Adószám:

19872.1.2 A pályázó szervezet megalakulásának éve:

Széchenyi Alapítvány2.1.1.b Pályázó teljes neve:2.1.1.a Pályázó teljes neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Széchenyi Alapítvány

9485 9485

Nagycenk Nagycenk

1016 1016

Budapest Budapest
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2.5.6 SWIFT kódja:2.5.5 Számlavezető bank neve:

2.5.4 Devizaszámla pénzneme:2.5.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

2.5.1.b Számlatulajdonos neve:2.5.1.a Számlatulajdonos neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Pályázó2.5.0 Számlatulajdonos típusa:

2.5 Banki adatok

2.4.7 E-mail cím:

+363095021472.4.6 Mobil telefonszám:+36137514902.4.5 Telefonszám:

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

2.4.5 Beosztása:

2.4.4 Születési dátum:

JózsefJózsef

2.4.3.b Utóneve:2.4.3.a Utóneve:

2.4.2.b Családi neve:2.4.2.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.4.1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

Kapcsolattartó teljes neve

2.4 Kapcsolattartó adatai

Igen2.3.4 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.3.3 E-mail cím:

+363095021472.3.2 Mobil telefonszám:2.3.1 Telefonszám:

Elérhetősége

-Egyéb esetén (magyarul):

2.3.4 Beosztása:

2.3.3 Születési dátum:

JózsefJózsef

2.3.2.b Utóneve:2.3.2.a Utóneve:

2.3.1.b Családi neve:2.3.1.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseBuday Miklós József2.3.0 Választás a törzsadatból:

Képviselő teljes neve

2.3 Törvényes képviselő személyes adatai

http://www.szechenyiforum.hu/2/2.2.16 Honlap:2.2.15 E-mail cím: szechenyialap@logod.hu

Buday Buday

Miklós Miklós

1947.01.06.

elnök

+3613751490

buday.miklos@logod.hu

Buday Buday

Miklós Miklós

1947.01.06.

elnök

buday.miklos@logod.hu

Széchenyi Alapítvány Széchenyi Alapítvány

HU21 10900011-00000013-10770007 HUF

UniCredit Zrt. BACXHUHB
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Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:

Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:

Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

HUF
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(pl. képzésen résztvevők tervezett létszáma, résztvevők igazolt létszáma, a tanfolyamot sikerrel elvégzők száma, a projekt során elkészült termékek, felsőoktatási jegyzet, tanulmány és
ennek tervezett oldalszáma)

3.1.4 Vázolja a projekt várható számszerűsíthető eredményeit

(A pályázó milyen korábbi elméleti és gyakorlati tapasztalatai biztosítják a projekt reális szakmai megvalósíthatóságát?)

3.1.3 A pályázó projekthez kapcsolódó szakmai tapasztalatainak bemutatása

Megvalósítás
vége

Megvalósítás
kezdete

Ország
HelyszíneProjekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

Tervünk Széchenyi: Hitel című művének angol fordítása és kétnyelvű könyv megjelentetése. Fontos, hogy határainkon kívül is jobban
megismerhessék Széchenyi István grófot a XIX. század nagy magyar gondolkodóját, haszonelvű filozófusát, és alkotó személyiségét. Más nemzetek
sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. Célunk az, hogy a magyarságot és a kiemelt nemzeti értéket méltó módon
bemutató kötet álljon a Magyarországot képviselő személyek, illetve Magyarország iránt érdeklődő külföldiek rendelkezésére. Fontos szándékunk,
hogy az angol nyelvterületen élő magyar gyökerű családok másod-harmad generációs tagjai – akik már nem tudnak magyar nyelvű választékos
szöveget megérteni, de gyökereik után érdeklődnek – megismerhessék a legnagyobb magyar világán keresztül a magyar múltat. Számukra e
kiadvány nélkülözhetetlen segítséget jelenthet. A Hitel Széchenyi legbonyolultabb nyelvezetű műve. 2016-ban a Széchenyi Alapítvány átírta a Hitelt
úgy, hogy tartalma kicsit sem változott, de gördülékenyen olvashatóvá és könnyen megérthetővé tette Széchenyi gondolatait. A fordítás alapjául az
átírt Hitel (Hitel mai magyar nyelven) szolgál. Valójában az átírás tette lehetővé az érthető, világos fordítást. A fordításra az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vállalkozott, amely minőségbiztosított, 100%-ban állami tulajdonú, 2019-ben 150 éves megbízható állami
fordítóiroda. Szükségesnek ítéljük történész konzulens igénybevételét is, mert esetenként egyes részek értelmezésére lehet szüksége a fordítónak. E
feladatra legalkalmasabbnak dr. Velkey Ferenc Széchenyi-szakértő egyetemi tanárt tartjuk. Az anyanyelvi lektort az Alfa-Lingua Nyelviskola Kkt.
biztosítja, kik a próbafordítás alapján a szokásos tarifánál kedvezőbb ajánlatot adtak. A grafikai és tördelési feladatokat a több Széchenyi-mű (pl.:
Széchenyi-CD, Hitel mai magyar nyelven) gondozását sikeresen teljesítő Logod Bt. látja el, a nyomdai munkákat a Belovits-Print Kft. végzi.

Magyarország 2020.01.01. 2020.12.31.

Fordítás Budapest Magyarország 2020.03.16. 2020.06.01.

Anyanyelvi lektorálás Szeged Magyarország 2020.06.01. 2020.07.26.

Grafika, tördelés Budapest Magyarország 2020.08.10. 2020.08.31.

Nyomdai kivitelezés Budapest Magyarország 2020.09.01. 2020.09.21.

Könyvbemutató Budapest Magyarország 2020.09.24. 2020.09.24.

Terjesztés
Magyarország,
Anglia, USA,
Kanada, Ausztrália

Magyarország 2020.10.01. 2020.12.31.

A Széchenyi Alapítvány nyilvántartási szám: 08-01-0000474, és 1987 óta munkálkodik azon, hogy Széchenyi életműve népszerűvé, ismertebbé váljon.
A korlátozott terjedelem miatt nehéz felsorolni az elmúlt 33 év eredményeit. A legfontosabbak: leírtuk, adatbázisokba szerveztük és kiadtuk CD-n
gróf Széchenyi István minden fellelhető írását; úm. könyveit, naplóit, leveleit, hírlapi cikkeit, beszédeit és egyéb kisebb írásait. A világon nincs
egyetlen könyvtár sem, amelyikben annyi Széchenyi-mű lenne együtt, mint a Széchenyi-CD-n. Üzemeltetjük a Széchenyi Fórum portálrendszert, ahol
több széchenyista szervezet teheti fel híreit, rendezvényeit. A Széchenyi Alapítvány terjesztette elő azt a javaslatot, amelynek alapján a Hungarikum
Bizottság 2014-ben gróf Széchenyi István szellemi hagyatékát hungarikummá nyilvánította. Ennek a kiemelt nemzeti értéknek a kezelője a Széchenyi
Alapítvány. Sok esetben támogattunk például Kárpát-medencei olvasótáborokat, lebonyolítottunk országos iskolai vetélkedőket (pl. Kortársunk
Széchenyi), kiadtunk könyveket (pl. Ein Blick, Hitel mai magyar nyelven), előadássorozatot tartottunk (25 előadással) Széchenyi írott életművéről,
szerveztünk Széchenyi-emléktúrát (pl. Bécs–Nagycenk gyalogtúra). Díjat alapítottunk Borsos Miklós Széchenyi-plakettjével. A Széchenyi nevét viselő
iskolák pályázatnak 1989-től minden évben a Diákok Széchenyi-díjára. Eddig 125 tanuló kapta meg a díjat szerte az országban. Kezdetektől fizetett
alkalmazottak nélkül tevékenykedünk. Széleskörűen együttműködünk más szervezetekkel: Széchenyi nevét viselő iskolákkal, a Budapesti Széchenyi
Társasággal, az Országos Széchenyi Körrel, a Budakeszi Széchenyi Baráti Körrel, az Óbudai Széchenyi Körrel, a Nagyváradi Széchenyi Szalonnal, a
Széchényi-családegyesülettel, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesülettel, és más közösségekkel, egyetemi oktatókkal, kutatókkal, történészekkel,
múzeumokkal, levéltárakkal.

Széchenyi fő műve a Hitel zseniális mű marad akkor is, ha lefejtjük róla a XIX. századi aktualitásokat, a korabeli viszonyokat. A fenti célok érdekében
arra vállalkozunk, hogy a Hitelt a világnyelvekre átültessük. Jelen pályázat keretében az angol nyelvre történő lefordítását és kétnyelvű kiadását
célozzuk meg. A Hitel Széchenyi legbonyolultabb nyelvezetű műve. 2016-ban a Széchenyi Alapítvány átírta a Hitelt úgy, hogy tartalma kicsit sem
változott, de gördülékenyen olvashatóvá és könnyen megérthetővé tette Széchenyi gondolatait. Ez a változat képezheti a helyes fordítás alapját. A
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3.1.7 A támogatási összegből megvalósítani kívánt projekttevékenységek

(Hogyan valósul meg az eredetileg tervezett pályázati cél? Kérjük, fejtse ki, hogy az eredetileg tervezett projekttevékenységek közül melyek valósíthatóak meg a megítélt támogatási összeg
felhasználásával!)

(Hogyan történik a projekt bemutatása szélesebb körben, milyen lépéseket tesz a pályázó a projekt népszerűsítése, reklámozása érdekében, esetleg további források bevonása
érdekében? A pályázati cél mennyire lehet példaértékű mások számára?)

3.1.6 Kommunikációs terv

(Miben szolgálja a pályázati célt vagy egyéb távlati célokat a fejlesztés? Az eszközök beszerzésének hasznosulása az intézményben; a felhasználók tervezett száma; a beszerzés fejlesztő
hatása a célcsoportra, intézményen belül, szélesebb magyar közösségen belül; a pályázó hogyan valósítja meg a későbbi eszközfenntartási kötelezettséget; mennyire előkészített az
eszközbeszerzés; van-e előzetes árfelmérés, ajánlatok versenyeztetése, stb. Ha a projekt költségvetése nem tartalmaz eszközbeszerzést, akkor ezt írja be: "Nem releváns".)

3.1.5 Eszközbeszerzés költséghatékonysága

projekt terméke a hozzávetőleg 42 ív (672 oldal) terjedelmű angol-magyar kétnyelvű Hitel. Optimális esetben a fordítás 8-10 hetet, a lektorálás 6-8
hetet igényel. A tördelésre és a nyomdai munkára 3-3 hetet tervezünk. A kétnyelvű könyv első kiadását 500 számozott példányban tervezzük. A
kötetet részben térítésmentesen akarjuk eljuttatni az olvasóknak. A terjesztésbe be kívánjuk vonni a Balassi Intézetet, és annak hálózatát. Fel
akarjuk kutatni azokat a külhoni személyeket, akik népszerűsíteni fogják/tudják Széchenyi Hitel című könyvének kétnyelvű változatát. Részükre
tájékoztató anyagokat is biztosítunk. A kötetet hirdetni akarjuk az angol, amerikai kanadai, ausztrál stb. magyar nyelvű lapokban, portálokon.
Fogadókészség esetén a „repi” példányokat biztosítunk a külképviseletekhez, illetve egyes hazai politikusnak.

Nem releváns

Gróf Széchenyi István fő művének, a Hitelnek kétnyelvű kiadványa újabb lehetőség a Széchenyi-ismeret növelésére. Széchenyi méltatlanul nem
divatos szerző, pedig írott életműve valóságos kincsesbánya, amely a ma embere számára is a személyes vagy közösségi siker záloga lehet. A Hitel
nyelvezetének bonyolultsága miatt sokan letettel arról, hogy „átrágják” magukat a könyvön. Ezért vállalkoztunk arra, hogy mai magyar nyelvre átírjuk
a Hitelt (2016.). Az átírás kritikai észrevételei visszaigazolták célkitűzéseink helyességét, és egyben a Hitel olvasottsága is megnőtt. A kötet
népszerűsítését Magyarországon és az angol nyelvterületeken is tervezzük, melyek alatt elsősorban: a könyvbemutató, az előadás, az újságcikk, az
angol nyelviskolák tájékoztatása és a Széchenyi Fórumban ismertető cikksorozat értendő. Az első könyvbemutatót MTA Könyvtár és Információs
Központban tervezzük. Projektünk nagy jelentőségű tudományos, kulturális esemény. Meghívottak: nemzetpolitikai intézmények vezetői, a
hungarikumokért felelős miniszteri biztos, a Hungarikum Bizottság képviselője, újságírók, a média képviselői, a Széchenyi-kutatók, az érdekelt
intézmények képviselői, a fordítást végző intézmények képviselői, közreműködők, határon túli szervezetek kapcsolattartói, civil szervezetek
képviselői, stb. Tervezett meghívottak száma 100 fő. Közleményt teszünk közzé az Országos Sajtószolgálatnál (OS). Továbbá igényeljük az angol
nyelvterületen működő nagykövetségek, Magyarországon a külhoniakkal kapcsolatot tartó szervezetek, valamint a külügyi kulturális attasék
segítségét, továbbá a külhoni magyar nyelvű print-, és online média közreműködését, törekszünk az egyesületek elérésére, tájékoztatására,
mozgósítására. A könyvhöz ajánló sorokat Szíjártó Pétertől vagy a világ magyarságával kapcsolatot tartó személytől remélünk.

A megítélt összeg - anyanyelvi lektor nélkül - a fordítás ötödére elégséges. Megkezdjük a fordítást (1. fázis), és abban reménykedhetünk, hogy az
elkövetkező pályázatokon az majd folytatható lesz. Sajnos, ha nem sikerül kiegészítő forrásokat biztosítani, akkor az időben eltolt fordítás minősége
is csökkenhet, mert jó minőségben a következetes szóhasználat és értelmezés szükséges. A feladat egy fordító és egy anyanyelvi lektor részvételével
egy ütemben volna biztosítható. A fordítást ezen támogatás kényszerében szakaszokra bontjuk, és az egységességet a fordítások végén az
anyanyelvi lektorral reméljük biztosítani. A projektben résztvevők köre nem változik. Természetesen a kétnyelvű kötet nyomdai előkészítésére és a
nyomdai munkákra nem kerülhet sor. Munkánk középpontjában a így a részleges fordítás elkezdése, további támogatók felkutatása áll.
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A fordításra
irányuló
árajánlatot az
Országos Fordító
és
Fordításhitelesítő
Iroda Zrt.-től (OFFI)
kértük meg,
(mellékelünk). (Az
OFFI
minőségbiztosított
, 100%-ban állami
tulajdonú,
2019-ben 150 éves
megbízható állami
fordítóiroda. Fő
tevékenysége
mellett feladata a
jogi és
közigazgatási
szaknyelvi
terminológiai
program
kereteinek
kialakítása, mely
segíti a szaknyelvi
gépi fordítás
megteremtését.,
Végeztettünk
próbafordítást az
OFFI-val, amelyet
az anyanyelvi
lektor igen jó
minőségű
fordításként
értékelt.
Számunkra
nagyon fontos,
hogy jó minőségű
kiadvány legyen
munkánk
végeredménye, és
nélkülözhetetlen
az anyanyelvi
lektor
igénybevétele.,

5 632 020

Fordítás, Anyanelvi
lektorálás, Szaktörténész
konzulens, Egyéb
költségek

Egyéb szolgáltatások díja
(2.4.11.)

680 oldalas
fekete/fehér
nyomású,
cérnafűzött
keménytáblás 4+0
nyomású borítóval
kivitelezendő
könyv grafikai
tervezése,
tördelése, és 500
példányos
nyomtatása.

2 200 000
Grafikai tervezés,
tördelés, nyomdaköltség

Média- és reklámkiadások,
nyomdaköltségek (2.4.10.)

Kiküldetések
Szeged, Debrecen
és Ausztria
vonatkozásában
szükségesek.

70 000
Kiküldetés, tárgyalások,
anyagszállítások

Utazással, kiküldetéssel,
szállítással összefüggő
költségek (2.3.1.)

Költségtétel Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező

magyarázata

A megítélt
támogatási

összeg
költségtételeinek

indoklása

4.1 Költségek tervezése

30 000

Személyes
találkozások
potenciális
támogatókkal

20 000
szórólap,
hírdetések
költségkerete

900 000

Az 1. fázis: 50-60
oldal, (mintegy
100000
leütés)fordításásá
nak fedezetére
szolgáló keret., Az
anyanyelvi
lektorálást csak a
teljes Hitel
lefordítása után
tervezzük., A
szakmai és
tudományos
háttér biztosítása
nélkülözhetetlen.
Az arányosnál is
kisebb összeget be
kellett tervezni., A
projekt
befejezésének
kitolódása
időarányosan
növeli a
költségeket. Ide
sorolunk kisebb



Projekt címe: Széchenyi Hitel című könyvének fordítása angolra és kétnyelvű
könyv kiadása
Pályázati azonosító: MKO-KP-1-2020/1-000174
Iktatószám: BGA_BGA/2753/2020

Pályázó teljes magyar neve: Széchenyi Alapítvány
Székhely: Magyarország, 9485 Nagycenk, Kiscenki út, 3 (Győr-Moson-Sopron

megye)

9/15 Nyomtatva: 2020.07.23 16:31:03
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4.2 Források tervezése

1 000 0008 302 020A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

1 000 0008 302 0201. ütem összesen:

A kötet
népszerűsítését
Magyarországon
és az angol
nyelvterületeken is
tervezzük. A
könyvbemutatót
MTA Könyvtár és
Információs
Központban
tervezzük.
Projektünk nagy
jelentőségű
tudományos,
kulturális
esemény.
Meghívottak:
nemzetpolitikai
intézmények
vezetői, a
hungarikumokért
felelős miniszteri
biztos, a
Hungarikum
Bizottság
képviselője,
újságírók, a média
képviselői, a
Széchenyi-kutatók
stb.

350 000Könyvbemutató
Reprezentációs költségek
(2.4.9.)

A projekt
teljesítéshez
tárolási
kapacitásra van
szükség.

50 000
Könyvek, iratok,
dokumentációk tárolási
díja

Bérleti díjak (2.4.3.)

Széchenyi
nyelvezete
bonyolult.
Szükséges, hogy a
fordítónak
rendelkezésére
álljon egy szakértő,
aki az egyes
kérdésekben
értelmezze a
szöveget. Erre a
feladatra a Velkey
Ferenc egyetemi
tanárt - a Hitel
legjobb szakértőét
kérjük fel., Egyéb
költség tervezését
a kiírás
tartalmazza. Ide
sorolunk kisebb
váratlan
költségeket, illetve
a könyvelést, a
posta és
bankköltségeket is.

váratlan
költségeket, illetve
a könyvelést, a
posta és
bankköltségeket is.

25 000

A tárolási
feladatok
teljesítéséhez
átszervezéssel
csökkentjük a
költségeket.

25 000

A könyvbemutató
természetesen
nem tartható meg,
de a prjekt
promóciójára
szükség van.
Hazai, és külhoni
érzékenyítésre
adománygyűjtésre
szükséges kis
keret.
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.4 A pályázó további pályázatai

1 000 0008 302 0201. ütem összesen:

2021.01.30.1 000 0001 000 0008 302 0204.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF0A megvalósításhoz rendelkezésre álló önrész:

Forrástétel Rövid megnevezés Összeg (HUF) Részletező magyarázata

4.2.1 Tervezett forrástételek

előleg

előleg 2021.01.30.

Nemzeti Együttműködési Alap 3 900 000 2019.11.10.
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-
Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék
összegszerűen megadni:

17. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

16. az általam képviselt szervezet működése alapítása óta folyamatos

15. az általam képviselt szervezetnek/intézménynek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja

14. az általam képviselt szervezet/intézmény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje
az "Igen" választ!)

13. tudomásul veszem, hogy nem részesülhet költségvetési támogatásban a) az, aki a támogatási
döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, b)
az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési
ügynökség vezető tisztségviselője, c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója, d) az a) és
b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) az olyan gazdasági társaság,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

12. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek a szervezet eleget tett (Amennyiben eleget tett, kérjük
jelölje az "Igen" választ!) Csak magyarországi székhelyű pályázók esetén!

11. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához/a
támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel az általam képviselt
intézmény/szervezet rendelkezik

10. személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
nem áll fenn. (Amennyiben nem áll fenn, kérjük jelölje az "Igen" választ!) Csak magyarországi székhelyű
pályázók esetén!

9. tudomásul veszem, hogy a magyar államháztartás bármely alrendszerével és a székhely szerinti
államháztartási rendszerrel szembeni köztartozás a pályázat érvénytelenítését vonja maga után

8. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek a magyar és a székhelye szerinti országban
nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási
kötelezettsége a magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt
kötelezettsége, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az elnyert támogatás esetén pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettség terhel, melynek a
támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott határidőig a támogató által előírt
formában és tartalommal eleget teszek

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet/intézmény pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban
megfogalmazott projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet kérjük,
szíveskedjék a "Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

4. az elnyert támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési
törvény hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet/intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek

2. az elnyert támogatás esetén a támogatási összeg felhasználása során az általam képviselt
szervezet/intézmény székhelye szerinti és a támogató által előírt számviteli, adóügyi és
társadalombiztosítási jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el

1. az általam képviselt szervezet/intézmény a pályázat benyújtásakor - a szervezetre/intézményre
irányadó személyes jog alapján - jogerős végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási,
kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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IndoklásIdőpont
Támogatói okirat kiadásához
hozzájárult

Napló

Indoklás:

A jelen adatlapban foglaltak, és az annak részét képező támogatási döntés, és egyéb támogatási
feltételek alapján elkészített Támogatói okirat kiadásához hozzájárulok.

A jelen adatlapban foglaltakat, és az annak részét képező támogatási döntést, és egyéb támogatási
feltételeket tudomásul veszem.

5.2 Támogatói okirat
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MKO-KP-1-2020/1 sz. adatlap (6/6 oldal)

Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap,
tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozat. Nyertes pályázat
esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a
szerződéskötéshez.

Ingatlan dokumentumai

Amennyiben az Általános nyilatkozatot nem a szervezet törvényes
képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése
szükséges. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a
meghatalmazott aláírási igazolását feltölteni szükséges. A meghatalmazás
eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak
postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás

Általá
nos

nyilatkozat-2020-07-15.pdf

Magyarul:
2. példány:

Nyilat
kozat.

pdf

Magyarul:
1. példány:

Nyilatkozat arról, hogy a megadott információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek. Az Általános nyilatkozatot szkennelve fel kell
tölteni és az eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a
pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím:
1253 Bp. Pf.: 70).

Cégbí
rósági

kivonat.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

A támogatási igényt benyújtó (pályázó / kérelmező) adószámának
(adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas
dokumentum.

Igazol
ás

számlavezetésrol-2020.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
2. példány:

Aláírá
si

karton 2019.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

A támogatási igényt benyújtó (pályázó / kérelmező) fizetési számlájának /
számláinak fennállására vonatkozó igazolása. (Magyarországon vezetett
fizetési számlák esetében minden fizetési számlára vonatkozóan kérjük
becsatolni). A fizetési számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. A
számlavezető SWIFT kódját igazoló dokumentumot is kérjük feltölteni.

Tájékoztatjuk, hogy az adategyeztetés során 30 napnál nem
régebbi fizetési számlaszám igazolást szükséges feltölteni a
NIR-be, amely tartalmazza a banki adatokat: a
bankszámlaszámát és a bank SWIFT-kódját. Abban az esetben, ha
a pályázatnál bejelölte, hogy a fizetési számlaszám igazolása
három éven belül már benyújtásra került, akkor új igazolás
feltöltése érdekében a pipát vegye ki a jelölő négyzetből.

Cégbí
rósági

kivonat.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

A támogatási igényt benyújtó (pályázó / kérelmező) 30 napnál nem régebbi
hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására
vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem
másolata.

Aláírá
si

címpéldány_2020.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

A támogatási igényt benyújtó (pályázó / kérelmező) törvényes
képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolata. Az aláírás igazolás kiállítási dátuma nem lehet a pályázat
benyújtástól számítva 90 napnál régebbi.

a_Mó
dosít

ó végzés 20170829.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

A támogatási igényt benyújtó (pályázó / kérelmező) legutolsó
módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy
egyéb létesítő okirata) vagy a jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya, mely
tartalmazza a pályázó / kérelmező aktuális adatait, különös tekintettel a
szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet
székhelyére.

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Létesítő okirat*

Aláírás igazolás*

Működési igazolás*

Banki igazolás*

Adószám igazolás*

Általános nyilatkozat*
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Széch
ényi

Családegyesület támogatása_5.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
2. példány:

Együt
tmuk

ödési Kanada.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

Magyarországi székhelyű pályázók esetén, a határon túli partnerrel kötött
együttműködési szándéknyilatkozat feltöltése szükséges. Erre vonatkozóan
a pályázat kiírója nem szab meg formai követelményt.

Együttműködési szándéknyilatkozat
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Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail címekre kiküldésre kerülő e-maileken keresztül szükséges megadni a
k é p v i s e l ő  é s  a  k a p c s o l a t t a r t ó  r é s z é r ő l .

Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozatok megtétele érdekében ellenőrizze az alábbi e-mail címek megfelelőségét, illetőleg szükség esetén
módosítsa azokat.

Teljes név
(magyarul)

Beosztás Tisztség E-mail cím Utolsó
értesítés

Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Melléklet

Buday
Miklós
József

elnök törvényes
képviselő

buday.miklos@logod.hu 2020-01-21
17:34:23

Hozzájárult 2020-01-02
15:56:13

Nyilatkozat

Buday
Miklós
József

elnök kapcsolattartó buday.miklos@logod.hu 2020-01-21
17:34:23

Hozzájárult 2020-01-02
15:56:13

Nyilatkozat

Pályázat / Igénylés azonosítója

Név
(magyarul)

Szervezet
neve

(magyarul)

Beosztás Tisztség Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Minősítést
rögzítő

személy

Melléklet? Elfogadott?




