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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

által kiírt pályázathoz 

 

Kódszáma: HIM-HF16 

 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető I. 

világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról 

szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki a 

Magyarországon temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

rendbetételére, felújítására, helyreállítására. 

 

 

1. A pályázat célja  

 

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott 

temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző 

karbantartására és felújítására, van lehetőség. I. világháborús hadisírnak minősülnek 

mindazon temetési helyek, ahol I. világháborúban honvédelmi kötelezettségük teljesítése 

során elesetteket, vagy azzal összefüggésben szerzett sebesülés, betegség következtében, vagy 

hadifogságban meghaltakat temettek, vagy az azóta eltelt időszakban újra-, vagy áttemettek, 

ideértve azokat a területeket is, amelyek jelenleg nem temetői funkciót töltenek be.  

A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos 

társadalmi emlékezetet, és ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 

alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.  

 

 

2. Pályázat benyújtására jogosultak  

 

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, járási 

kormányhivatalok. 

Egyházi tulajdonban lévő temető esetén, az egyház jogi személyiséggel rendelkező egységei, 

szervezetei vagy intézményei. 

 

Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek 

 amelyeknek lejárt köztartozása van; 

 amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 

 amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek. 
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3. Támogatható tevékenységek  

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum az alábbi tevékenységeket 

támogatja:  

 

 I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele (felújítása, helyreállítása); 

 I. világháborús hadisírok és emlékművek közvetlen környezetének rendbetétele; 

 I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyen belüli 

megközelíthetőségének biztosítása; 

 I. világháborús hadisírok helyi információs, valamint arculati és megemlékezési célt 

szolgáló kiegészítő elemeinek kialakítása, felújítása. 

 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:  

 

 kivitelezési költségek;  

 restaurálási költségek;  

 emlékművek felújítása esetén szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, 

muzeológus, statikus és építész szakértők);  

 tervezői díjak.  

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 

megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt beadott pályázati anyagában röviden indokolnia 

kell.  

 

 

4. A támogatható tevékenységek tervezése és megvalósítása  

 

A támogatható tevékenységek tervezése és megvalósítása során az alábbi műszaki tartalmak 

szerint kell eljárni: 

 

I. Meglévő síremlék helyreállítása: 

- statikai állapotának vizsgálata, amennyiben statikailag szükséges eredeti 

helyzetébe való visszaállítása; 

- alapjának javítása, újraalapozása; 

- hiányzó részeinek pótlása; 

- felületének kezelése, javítása (pl. tisztítás, csiszolás); 

- síremléken található nevek, adatok javítása, szükség esetén új adathordozó tábla 

készítése; 

- a kőfelületek javítását esetenként csak kamarai tagsággal rendelkező 

kőrestaurátorok végezhetik, illetve tisztításuknál ilyen szakember jelenlétét 

biztosítani kell. 
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II. Meglévő, de már fel nem újítható síremlék cseréje: 

- lehetőség szerint az eredetivel azonos, azaz formájában, anyagában és feliratában 

megegyező újragyártott síremlék felállítása; 

- kivitelezhetetlensége esetén az új síremlékállításra vonatkozó feltételek 

érvényesülnek. 

III. Ideiglenes sírjellel (pl. fa- vagy fémkereszttel) jelölt temetési helyen új síremlék állítása: 

- az adott hősi temetési helyen tipikus síremlék újragyártása és elhelyezése.              

IV. Jelöletlen temetési helyen: 

- a sírhely kertészeti jellegű gondozása (pl. fűnyírás, gazolás, gallyak eltakarítása). 

V. Azokon a temetési helyeken, ahol már fel nem ismerhető de bizonyíthatóan I. 

világháborúban elesett katonák maradványait magukban foglaló hadisírok vannak, hősi 

temető (emlékpark) kialakítása indokolt az alábbiak szerint: 

- valamilyen okból (rátemetés, felszámolás, talajerózió stb.) az eredeti betemetési 

helyen a sírok a felszínen nem láthatóak és nem állíthatóak vissza eredeti 

állapotukba, az ott nyugvók pontos betemetési helyét rekonstruálni nem lehet, de 

az adott területen nyugszanak a mai napig); 

- a hősi sírok sírjelei nem vagy csak nagyon kis részben, töredékesen maradtak meg, 

azok eredeti helyükre történő visszaállítása nem lehetséges; 

- az egykori temetési hely elveszítette eredeti jellegét, annak visszaállítása nem 

lehetséges. 

A hősi temető (emlékpark) műszaki tartalmi szempontjai: 

- önálló, homogén, egybefüggő, épített vagy egyéb temetési helytől elkülönített 

vagy határozottan – de esztétikusan – elválasztott terület; 

- középpontban álló emlékkereszt (vagy obeliszk vagy emlékoszlop), amely 

kiemelkedik a környezetéből, messziről jól látható; 

- amennyiben egy temető részét képezi az emlékpark, úgy a bejáratnál 

egyértelműen, térképpel jelzettnek kell lennie elhelyezkedése; 

- határolása zöld növényzettel történik, a központi emlékhez pedig gyalogútnak kell 

vezetnie; 

- alkalmas legyen megemlékezések rendezésére; 

- a bejáratánál információs tábla kihelyezése szükséges. 

VI. Hősi temető rendbetételével kapcsolatos beruházások elvégzése: 

- tereprendezés, bejárat (kapu), belső út, kerítés létesítése vagy javítása; 

- zöldfelület gondozása, növényzet karbantartása, új növényzet telepítése; 

- központi emlékmű javítása, kialakítása (ld. 1-3. pontok). 
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VII. Egyéni hősi temetési hellyel kapcsolatos járulékos beruházások elvégzése: 

- közvetlen környezetének kertészeti jellegű gondozása (pl. fűnyírás, gazolás, 

gallyak eltakarítása). 

 

5. Egyes műszaki tartalmi szempontok alkalmazhatósága 

 

a) Bejárat (kapu): a hősi temetők, parcellák megközelíthetőségét – nem megfelelő 

állapota esetén – elsősorban a meglévő bejárat felújításával, rendbetételével kell 

biztosítani. Telepített növény kerítés esetén a bejáratot a megfelelő szakaszon a 

növényzet ültetésének mellőzésével kell kialakítani. Új kapu építésére csak 

esztétikailag és stílusbeli szempontok által indokolt esetben, meglévő épített 

kerítéshez illesztve kerülhet sor.  

 

b) Belső út: temetési helyeken csak a meglévő utak javítása, vagy – a 

megközelíthetőség szempontjából indokolt esetben – a sírok egyes csoportjai 

közötti természetes terephatárok úttá alakítása lehetséges. 

 

c) Kerítés: elsősorban az esztétikailag megfelelő és műszakilag felújítható meglévő 

kerítés rendbehozatala lehetséges. Ennek hiányában, amennyiben az egységesség 

szempontja a bekerítést indokolja, a hősi temetési hely telepített növényzettel (pl: 

sövény) való körülkerítését kell elvégezni. 

 

d) Új növényzet: telepítésére csak kerítés létrehozatala, vagy a terület füvesítése 

formájában kerülhet sor. 

 

 

6. Támogatási és megvalósítási időszak  

 

A pályázati kiírás támogatási és megvalósítási időszaka 2016. november 25 – 2019. november 

30-ig tart.  

 

7. Az elnyerhető támogatás mértéke  

 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa  

1. felújítandó hadisíronként 100.000.- forint, azaz egyszázezer forint,  

2. kialakítandó hősi temető (emlékpark) esetenként 5.000.000.- forint, azaz ötmillió 

forint 

3. felújítandó emlékművenként 1.000.000.- forint, azaz egymillió forint 
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A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (működési célú pénzeszköz átadás), 

előfinanszírozás formájában.  

Önrész mértéke: nem szükséges önrészt vállalnia a pályázónak. 

A támogatás intenzitása: 100%. 

 

Jelen pályázati felhívás keretében megvalósításra kerülő feladatok végrehajtására legfeljebb 

1.728.530.214 Ft, azaz egymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázharmincezer-

kettőszáztízennégy forint költségvetési forrás áll rendelkezésre. 

 

 

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje  

 

A pályázati dokumentációt postai úton két példányban kell benyújtani a pályázati 

támogatásközvetítő alábbi címére:  

 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Katonai Emlékezet és 

Hadisígondozó Igazgatóság – Pályázati Monitoring Osztály 

 

Budapest, 1581 Pf.: 80. 

 

A pályázatok beadásának végső határideje: 2019. november 30 

 

 

9. Benyújtandó dokumentumok  

 

A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap és pénzügyi terv mellett az alábbi 

dokumentumok csatolása szükséges:  

 

a) a pénzügyi terv valós, piaci viszonyoknak való megfelelését alátámasztó igazoló 

árajánlatok, minden egyes költségtételre vonatkozóan; 

b) önkormányzat esetén a pályázat jóváhagyásáról szóló képviselőtestületi döntés hiteles 

másolata (önerő vállalása esetén tartalmaznia kell a saját forrás mértékét is); 

c) nyilatkozat, hogy a pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik; 

d) a pályázat tárgyát I. világháborús hadisírok és emlékművek jelenlegi állapotát 

bemutató fotódokumentáció; 

e) engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázat szempontjából releváns, úgy 

az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori 

szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni); 

 

A benyújtott pályázat befogadásáról a Támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. 

naptári napig elektronikus formában befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére. 
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10. A pályázat formai, tartalmi és szakmai vizsgálata valamint a döntés 

 

A befogadott pályázat formai, tartalmi és szakmai vizsgálatát a Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum által megbízott szakmai előkészítő bizottság végzi el, ami a 

pályázatot tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza.  

 

10.1. A pályázat az alábbi formai szempontok szerint kerül vizsgálatra: 

 

a) a jelen pályázati kiírás szerinti jogosult szervezet pályázott;  

b) jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be a HIM-HF16 kódszámú pályázatra 

további pályázatot, valamint a jelen pályázat tárgyát képező dolgok 

viszonylatában más pályázati eljárásban nem vesz részt;  

c) a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a 

pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;  

d) a támogatási igény benyújtója nem tartozik az Áht. 48/B. § (1) bekezdés hatálya 

alá; 

e) a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;  

f) a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte; 

g) felújítási feladatokat tartalmazó műszaki leírást kitöltötte.  

 

10.2. A pályázat az alábbi tartalmi szempontok szerint kerül vizsgálatra: 

 

 

Értékelési szempont Maximális pontszám 

Tartalmi szempontok 

A pályázati kiírás céljának való 

megfelelés 
10 

A pályázat megvalósíthatósága 10 

A pályázat kidolgozottsága, 

szakmai színvonal 
10 

Hatékonysági szempontok 

A pályázat indokoltsága (a 

fotódokumentáció alapján) 
10 

Az ágazati, szakmai célhoz való 

illeszkedés, a honvédelem és a 

Magyar Honvédség (a 

továbbiakban: MH) társadalmi 

beágyazottságának növelése 

10 

Társadalmi hasznosság 10 

Költségvetési szempontok 

Költséghatékonyság 10 

Önrész nagysága 10 

A költségvetés 

megalapozottsága  
10 

Pályázóval kapcsolatos 

információk 

Szakmai referenciák 10 

Támogatásból megvalósítani 

kívánt feladatba bevont civil 

önkéntes munkaerő nagysága 

10 

Együttműködések más 

szervezetekkel 
10 
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Nem támogatható azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a 

pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot (50%) 

 

Amennyiben a formai, tartalmi és szakmai ellenőrzés során hiányosságokra derül fény, illetve 

tisztázandó kérdések merülnek fel, a Pályázó egy alkalommal hiánypótlásra szólítható fel 25 

munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem érkezik be 

a megadott határidőben, vagy az ismételt ellenőrzés után sem megfelelő, a pályázat 

elutasításra kerülhet. 

 

A formai, tartalmi és szakmai vizsgálati szempontoknak megfelelő pályázatok 

támogathatóságáról a szakmai előkészítő bizottság döntési javaslatot hoz, amit továbbít a 

vonatkozó HM utasításban kijelölt bírálóbizottság részére. 

A szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján a bírálóbizottság az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

 

 a pályázat támogatása;  

 a pályázat támogatása csökkentett összeggel; 

 a pályázat elutasítása.  

 

A döntés eredményéről a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság értesíti 

a Pályázót. 

 

 

11. A támogatási szerződés megkötése  

 

 

A támogatói döntés meghozatalát követően a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó 

Igazgatóság elektronikus úton előzetesen tájékoztatja a Pályázót a döntésről, majd postai úton 

hivatalosan értesíti a Pályázót a Támogatási Szerződés megkötésének folyamatáról.  

 

A támogatási szerződés megkötéséhez 3 eredeti példányban szükséges dokumentumok:  

 

a) Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum, 

vagy aláírási címpéldány (eredeti)  

b) 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás (nullás) (eredeti) vagy 

hitelesített köztartozásmentes adózói igazolás 

c) Önkormányzatok esetén MÁK igazolás a törzskönyvi nyilvántartásról, egyházak 

esetén EMMI igazolás az egyházi nyilvántartásról 

d) Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti)  

e) Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti)  

f) Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti)  

g) Egyházak esetén igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról 

bankszámlakivonattal, vagy pénztárjelentéssel (önrész esetén) (amennyiben 

releváns) 
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h) Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázói nyilatkozaton 

felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület 

költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó 

meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata (önrész esetén)  

i) Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 50. § (1) a) pontja és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (1)-(3) bekezdése 

szerint  

j) Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § bekezdése 

szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról  

k) Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontjának való megfelelésről  

l)      ÁFA-nyilatkozat  

m) Részletes szakmai program leírása max. 10-15. oldal terjedelemben 

 

 

A fenti dokumentumok visszaküldésére a postai úton történő értesítés átvételét követő 10 

munkanap áll rendelkezésre. A Támogató a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. 

Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll 

rendelkezésére vagy hiányos, a Pályázót egy alkalommal, 5 munkanapos határidővel 

hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Pályázó a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen 

teljesíti, a Támogató tájékoztatja a Pályázót, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási 

döntés hatályát veszti. A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi 

feltétel határidőben való teljesülése esetén a Támogató köti meg a Támogatási Szerződést. 

 

 

12. Nyilvánosság  

 

 

A támogatásban részesült pályázónak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt 

tevékenységet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatja. A 

nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:  

 

 a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;  

 honlap működtetése esetén, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum támogatóként történő megjelenítése;  

 esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés 

(meghívó, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;  

 kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.  
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13. Fenntartási időszak 

 

A Kedvezményezett a támogatási és megvalósítási időszak befejezésétől számított 3 évig, a 

vállalja, hogy a pályázat keretében létrehozott eredményeket a fenntartási időszak végéig 

fenntartja az alábbiak szerint: 

 

a) a pályázati támogatás tárgyát képező felújított/létesített dolgok állagát megőrzi, 

legjobb tudása szerint gondozza, karbantartja, valamint rendeltetésének megfelelően 

üzemelteti. 

b) a megvalósult támogatásra vonatkozó tájékoztató információkat továbbra is mindenki 

számára elérhetővé teszi. 

 

 

14.  A pályázat lezárása 

 

A támogatott tevékenység fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 éves fenntartási idő 

letelte után zárható le a pályázat. A Kedvezményezett a fenntartási idő lejártával köteles záró 

beszámolót megküldeni a Támogató részére, amelyben bemutatja a fenntartási időszak során 

felmerült eseményeket A pályázat lezárásáról a Támogató okiratot állít ki a Kedvezményezett 

részére. 

 

 

15.  Jogorvoslat 

 

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázónak joga van a vonatkozó jogszabályok alapján, 

azokban foglaltaknak megfelelően jogorvoslati kifogást előterjeszteni, melyet a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának címezve. Pályázati döntés 

esetén, az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon áll rendelkezésre a kifogás 

előterjesztésére. A kifogások vizsgálatát 30 napon belül a Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum elvégzi, és annak eredményéről írásban, postai úton értesíti a 

pályázót. 

 

16.  További információk  

 

A pályázattal kapcsolatos további információkat, dokumentumokat az alábbi honlapon, illetve 

a következő elérhetőségek egyikén kaphat: 

 

http://militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadisir-palyazat 

 

Gazdasági és adminisztratív kérdésekben: 

Kulcsárné Paróczi Katalin százados. 

osztályvezető-helyettes 

+36 70 199 6243 

kulcsarne.katalin@mail.militaria.hu 

http://militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadisir-palyazat
mailto:kulcsarne.katalin@mail.militaria.hu
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Jogi kérdésekben: 

Dr. Hoffmann Zsolt Géza ha. 

jogi főelőadó 

+36 70 199 6280 

hoffmann.zsolt@mail.militaria.hu 

 

Adminisztratív kérdésekben: 

Mácsai Diána ha. 

főelőadó 

+36 70 199 6264 

macsai.diana@mail.militaria.hu 

 

Fekete Dávid ha. 

főelőadó 

+ 36 70 199 6264 

fekete.david@mail.militaria.hu 
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