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Szabályozási változások I.

• A 2021–2027-es programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból

származó támogatások felhasználásának rendjét a 256/2021. (V.18.)

kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

• A Rendelet megalkotása során kiemelt szempont volt az adminisztratív terhek

csökkentése, ezáltal a pályázói kedv erősítése, a szabályos végrehajtás

támogatása.

• A Rendelet a korábbinál egységesebb, kevésbé terjedelmes, így a támogatást

igénylők és a kedvezményezettek számára könnyebben befogadható

jogszabályi keretet biztosít.



Szabályozási változások II.

• A korábban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletét képező

egységes működési kézikönyv jogi szabályozást igénylő elemei beépültek

a normaszövegbe

• A korábban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. sz. mellékletét képező

elszámolási útmutató a 21-27-es programozási időszakban önálló

dokumentumban kap helyet (ugyancsak itt kapott helyet a dokumentum

mátrix, valamint a kifizetési alátámasztó dokumentumok ellenőrzési

szempontrendszere)

• Tartalmi értelemben is szűkebbé vált a Rendelet, mivel a jogszabályi szintet

nem igénylő szabályok az informatikai rendszer megfelelő beállításával vagy

dokumentumsablonok útján rendezhetőek (Továbbra is kiadásra kerülnek a

szabályozást segítő dokumentumok, mint pl. likviditási terv, alvállalkozói

nyilatkozat sablonok, piaci ár útmutató, PEÚ, DEB ügyrend)

• A közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtására vonatkozó

szabályok kivezetésre kerültek



Intézményrendszeri változások I.

• Az intézményrendszert illetően alapvető változások nem történtek, az

intézményrendszer működése a 2021-2027-es programozási időszakban

nagyrészt megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakéval.

• Bizonyos intézményrendszeri szereplők egyes feladatai

szűkültek/bővültek (pl. Mivel a 2021-2027-es programozási időszakban már

nincsenek nagyprojektek, így ezzel összhangban törlésre került a Kormány

nagyprojektekkel kapcsolatos feladata. A koordinációs szervezet feladatai

kiegészülnek azzal, hogy megvizsgálja az Európai Unió Alapjogi Chartájával

összefüggő, több programot vagy több irányító hatóságot érintő, valamely

alapvető jog tekintetében meghozott határozaton vagy jelentésen alapuló

bejelentéseket stb.).



Intézményrendszeri változások II.

• Az irányító hatóság feladatai közül törlésre került a projektfelügyelet

működtetése.

• A közreműködő szervezet, a szakpolitikai felelős és a konstrukció felelős

feladatai alapvetően nem változtak.

• A területi szereplő feladatai lényegét tekintve ugyancsak nem változtak, de míg

a 2014-2020-as programozási időszakban a megyei jogú városok is

területi szereplők voltak, a 2021-2027-es programozási időszakban már

csak a főváros és a megyei önkormányzatok minősülnek annak.



Intézményrendszer működésével 

kapcsolatos szabályok I.

• Összeférhetetlenség:

 Az általános fejezetben önálló alcímként helyezte el a jogalkotó. Ezzel jobban

kifejezésre jut, hogy e szabályoknak is a működés minden pillanatában

érvényesülniük kell. Újítás, hogy a nehezen alkalmazható általános szabály helyett

a jogalkotó számba vette a lehetséges intézményrendszeri szerepköröket, és

azokra alkotott speciális szabályokat, amelyek viszont logikájukban szinte teljesen

megegyeznek az eddigiekkel.

• Határidő:

 A határidő számítását tekintve lényeges újítást nem tartalmaz a rendelet, a korábbi

szabályozás finomhangolása történt mindössze. E szabályok más eljárásjogi

előírásokkal azonos módon rendelik el a határidők számítását.



Intézményrendszer működésével 

kapcsolatos szabályok II.

• Elektronikus kapcsolattartás:

 Lényeges újítás a 2014–2020-as programozási időszakhoz képest, hogy az

elektronikus út szinte kizárólagossá válik. Ha az elektronikus rendszer elérhető,

akkor a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett nem azon az úton megtett

intézkedése érvénytelen.

 Az elektronikus rendszer működtetéséért felelős miniszter mintákat és sablonokat

rendszeresíthet, amelyek alkalmazása kötelező. A jogi vagy infrastrukturális okból

fel nem tölthető dokumentumok postai úton nyújthatóak be, de ezekről jelzést kell

adni az informatikai rendszeren keresztül. Ezen az esetkörön kívül az informatikai

rendszer el nem érhetősége esetén van helye a postai útnak.



Támogatási kérelem benyújtása I.

• A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon online pályázati

kitöltő programmal kell elkészíteni. Ehhez be kell jelentkezni az Egységes

Pályáztatási Felületre (EPTK) a www.palyazat.gov.hu oldalon az „Egységes

beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával, és a program utasításai

segítségével kell elkészíteni a támogatási kérelmet.

• Az adatlapok tartalmát és töltöttségét a kitöltő program ellenőrzi, és

figyelmeztet az esetleg felmerült formai hibákra, illetve hiányosságokra. A

támogatási kérelem véglegesítését és benyújtását a kitöltő program addig nem

engedélyezi, amíg a támogatást igénylő a jelzett hibákat és hiányosságokat nem

pótolja vagy javítja.

• A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy

nyilatkozatot, ezzel lehet hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.



Támogatási kérelem benyújtása II.

• A benyújtáshoz kapcsolódó legfontosabb változás, hogy az új időszakban a

fejlesztéspolitikai intézményrendszer bevezeti az Azonosításra Visszavezetett

Dokumentumhitelesítés használatát (AVDH)

• Ez azt jelenti, hogy megszűnik a nyilatkozat kézzel történő aláírása és

postai beküldése, e helyett a Rendelet kétféle lehetőséget kínál fel:

 minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú

elektronikus aláírás (ez a lehetőség a korábbi időszakban is

rendelkezésre állt

 azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)



Támogatási kérelem benyújtása III.

• Az AVDH szolgáltatás lényege, hogy a hitelesítési szolgáltatás honlapjára

feltöltött bármely dokumentumot a belépett és azonosított személyhez

rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja azzal, hogy a

személy adatait a dokumentumhoz kapcsolt igazolásba foglalja.

• Az AVDH szolgáltatás a támogatási kérelem benyújtása során a támogatási

kérelemhez csatolt nyilatkozat hitelesítését végzi el azon támogatást

igénylőknek, akik nem rendelkeznek legalább fokozott biztonságú elektronikus

aláírással.

• A szolgáltatás díjmentesen használható, ugyanakkor fontos, hogy

elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapuval) kell rendelkezni hozzá (az

AVDH használatáról szóló tájékoztató elérhető www.palyazat.gov.hu oldalon)



Támogatási kérelem benyújtása IV.

• A minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy az AVDH szolgáltatással

hitelesített nyilatkozat elektronikus példányát a véglegesített adattartalmú

támogatási kérelemhez kell csatolni és együtt, elektronikusan kell

benyújtani a kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően.

• hibátlan, teljes elektronikus nyilatkozat megléte a jogosultsági ellenőrzés

során nem hiánypótoltatható feltételnek számít, ezért az irányító hatóság a

támogatási kérelmet hiánypótlási felszólítás nélkül elutasítja, ha:

 a nyilatkozat hiányzik, vagy

 a nyilatkozatot nem minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú

elektronikus aláírással látták el, vagy nem AVDH szolgáltatással hitelesítették,

vagy

 a nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult személy(ek) írták alá, vagy

 az aláírás hiányos, vagy érvénytelen, vagy nem hiteles



Támogatási kérelem benyújtása V.

• A támogatási kérelmek benyújtásával összefüggésben még fontos

kiemelni, hogy egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén, ha a

támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő kezdetétől számított

huszonnegyedik óra végén a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt

támogatások összege eléri a felhívásban rögzített szakasz

keretösszegének 130%-át, az irányító hatóság a benyújtás lehetőségét

azonnal felfüggeszti vagy a felhívást azonnal lezárja, azzal, hogy az addig

beérkezett támogatási kérelmek értékelését el kell végezni.

• Ha az azonnali felfüggesztésre vagy azonnali lezárásra okot adó esemény a

támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő kezdetétől számított

huszonnegyedik órát követően, de a támogatási kérelmek benyújtására nyitva

álló határidő lejártát megelőzően következik be, az irányító hatóság a benyújtás

lehetőségét azonnal felfüggesztheti vagy a felhívást azonnal lezárhatja.



Támogatási kérelem elbírálása I.

• A támogatási döntés meghozatalával kapcsolatosan változás, hogy döntés-

előkészítő bizottság (DEB) csak TKR (standard eljárás) esetén lehetséges –

eltérő eljárásrend esetén miniszteri engedély szükséges a DEB összehívásához

• TKR esetén felállított DEB-be az irányító hatóság felkérésére tagot delegál

az a gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős

kormánybiztos, akinek a feladatkörébe tartozó zónát a támogatási döntés

érintené, ebben az esetben a DEB tagjainak száma 3 fő

• Továbbra is csak az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a területi

szereplő képviselője is támogatásra javasol

• Az új időszakra vonatkozóan is készül DEB Ügyrend



Támogatási kérelem elbírálása II.

• A támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzésének, tartalmi értékelésének,

valamint az értékelés minőségellenőrzésének, illetve minőségbiztosításának

menete lényegét tekintve nem változott.

• A feltételesen vissza nem térítendő támogatás esetén a felhívások

egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben kerülnek meghirdetésre.

• A hiánypótlási határidő annyiban módosult, hogy az irányító hatóság a

korábbi 5-15 napos intervallum helyett 3-15 napos intervallumot határozhat

meg a pótlásra

• Ellentétben a korábbi 3 milliárd Ft-os határértékkel, az új időszakban a

támogatási döntéshez a Kormány előzetes hozzájárulása az 5 milliárd Ft

feletti támogatási összegű kérelmek esetén szükséges



Támogatási jogviszony I.

• Legfontosabb megjegyzések a támogatási szerződés megkötése, támogatói

okirat kibocsátása kapcsán:

• Támogatói okirat alkalmazásáról a felhívásban kell rendelkezni.

• A szerződéskötés során egyszeri alkalommal hiánypótlás kérhető, és tisztázó

kérdés tehető fel

• Kiemelt projektek esetében továbbra is lehetőség van előkészítésre ÉS

megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, ilyen esetben a

projektfejlesztés támogatására

• Kizárólag TSZ esetén van mód halasztott hatálybaléptetésre

• TO esetén az irányító hatóság minősített elektronikus aláírással bocsátja ki a

dokumentumot. TSZ-kötés esetén akkor van mód elektronikus aláírásra, ha a

kedvezményezett rendelkezik elektronikus aláírással. Egyebekben a TSZ

aláírása az előző időszakhoz hasonlóan papír alapon történik



Támogatási jogviszony II.

• Módosult a változásbejelentés határideje: a kedvezményezett

 a projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, jogosultsági

szempontot vagy támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól

számított nyolc napon belül (ebben megegyezik a korábbi időszakkal),

 egyéb adat változását legkésőbb a következő beszámolóval vagy fenntartási

jelentéssel egyidejűleg köteles bejelenteni

• Változtak a módosítást nem igénylő, változásbejelentéssel kezelhető

esetek (pl. a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben

meghatározott időponthoz képest legfeljebb kilencven napot késik,

kedvezményezett egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra tér át stb.)

• A módosítás kapcsán is van lehetőség egyszeri alkalommal hiánypótlásra,

tisztázó kérdés feltételére.



Támogatási jogviszony III.

• Biztosítékokat érintő változások:

• A biztosítékról szóló dokumentumnak tartalmaznia kell a projekt azonosító

számát, címét, valamint a biztosíték értékét.

• A Rendelet nem tartalmazza a különböző biztosítékokhoz kapcsolódó formai

követelményeket, ezzel lehetőséget biztosítva a biztosítékot nyújtó

szervezeteknek saját formanyomtatványaik használatára.

• A biztosítéknyújtás alóli mentesség új kategóriákkal egészült ki:

 a térségi fejlesztési tanács,

 az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és az ilyen alapítvány által

fenntartott jogi személy



Előleg igénylése és elszámolása I.

• Bővült azoknak a kedvezményezetteknek a köre, akik 100%-os támogatási

előleg igénybe vételére jogosultak:

 100%-os támogatási előleg abban az esetben adható, ha a kedvezményezett

költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló

gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy

közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság,

térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány (ugyancsak 100%-os

előleg adható, ha a felhívás feltételesen vissza nem térítendő támogatási formát

alkalmaz)

• Tekintve, hogy a felsorolásba a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági

társaság is bekerült, a megyei projektmenedzsment cég 100%-os előleg

igényének teljesítését megoldottnak látjuk



Előleg igénylése és elszámolása II.

• Egyéb esetekben főszabály szerint a támogatási előleg mértéke a megítélt

támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet, azzal, hogy természetes

személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy,

nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió

forint. Kutatás-fejlesztés esetén a támogatási előleg mértéke a megítélt

támogatás összegének legfeljebb 50%-a lehet

• Miniszteri egyetértéssel továbbra is lehetőség van a fenti százalékos mértékek,

illetve összeghatárok megemelésére, ha a kedvezményezett a magasabb

mértékű, illetve összegű támogatási előleg szükségességét megalapozottan

indokolja és a támogatási előleg kifizetése ütemezését alátámasztó likviditási

tervet készít

• A támogatási előleggel való részleges vagy teljes elszámolást követően az

előleg a fent meghatározott mértékig, összegig továbbra is újra

igényelhető, ha erre a felhívás vagy a támogatási szerződés lehetőséget

biztosít



Költségnövekmények

• A költségnövekmény támogatása vonatkozásában több jelentős változás is

történt a korábbi programozási időszakhoz képest:

 A korábban külön jogszabályokban elhelyezett szabályok a Rendeleten belül,

egységesen, önálló alcímben kerültek meghatározásra

 Korábban az irányító hatóság az eredeti támogatási összeg 15%-át, de legfeljebb

30 millió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában hozhatott döntést,

ezt az értékhatárt a Rendelet 50 millió forintra emelte

 Rögzítésre került a Rendeletben, hogy nem minősül költségnövekménynek, ha

a többlettámogatás a szakpolitikai felelős által kezdeményezett és az éves

fejlesztési keret módosítása során elfogadott műszaki-szakmai

tartalombővítés végrehajtását szolgálja



Projektszámla I.

• A projektszámla rendszerének bevezetésével egy könnyen ellenőrizhető, a

források biztonságát és célszerű felhasználását lehetővé tévő megoldás

került kialakításra:

 Ha a felhívás előírja, és a kedvezményezett nem rendelkezik kincstári fizetési

számlával, a támogatás fogadására és a támogatás terhére kifizetés teljesítésére

valamely hitelintézetnél projektszámlát nyit.

 Forintban vezetett, korlátozott rendeltetésű számla, amely felett a

kedvezményezett rendelkezik.

 Betétlekötésre és készpénztranzakció teljesítésére nem használható.

 Hitelkeret nem kapcsolódhat hozzá, bankkártya azonban igen.



Projektszámla II.

• A több projekt megvalósításakor a felmerült költségek kezelése az egyes

projektekhez tartozó elkülönült projektszámlán történik.

• A Kedvezményezett csak a projektszámláról fizetheti a projekt megvalósítása

során felmerülő, támogatással érintett költségtételeket.

• A projekt megvalósítása során felmerülő, támogatással érintett költségtételeket

fizetheti csak a projektszámláról.

• Csak a projektszámlára utalhatja a projekt megvalósítása során szükséges

önerőt.

• A projekt előrehaladásának megfelelően utalja az önerőt.

• Nem kezdeményezhet a projektszámláról olyan kifizetést, amelynek

eredményeként a projektszámla egyenlege negatív lenne.

• A támogatás felhasználására rendelkezésre álló kilencven nap leteltét követő

harminc napon belül időközi kifizetési kérelemmel elszámol a támogatás

felhasználásával.



ÁFA elszámolhatósága I.

• Az ÁFA elszámolhatóságára, illetve el nem számolhatóságára vonatkozó

rendelkezéseket ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak

c) dokumentum tartalmazza.

• ÁFA levonási joggal rendelkező kedvezményezettek esetén a levonható

adók, közterhek az Európai Unióval elszámolható összköltség összegétől

függetlenül nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső

kedvezményezett, az egyéni kedvezményezett vagy a kedvezményezett által

nyújtott szolgáltatás igénybe vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés

lehetőségével.

• ÁFA levonási joggal nem rendelkező kedvezményezettek esetén 5 millió

euró elszámolható összköltség, mint határ:

 alatta az ÁFA elszámolható

 felette

 az áfa elszámolható, ha a projektben nem keletkezik adóköteles bevétel

 az áfa nem elszámolható, ha a projektben adóköteles bevétel keletkezik



ÁFA elszámolhatósága II.

• Az Elszámolási Útmutató IV. fejezete tartalmazza a Kedvezményezettek

részére készült projekt ÁFA útmutatót

• Az útmutató részletesen kitér többek között:

 A szabályozás alapelveire

 Az adólevonási jog (ÁFA tv. VII. fejezet) részletszabályaira

 Az előzetesen felszámított ÁFA megosztásának alapvető szabályaira

 Az ingatlanokhoz kapcsolódó ÁFA részletszabályaira



Állami támogatások I.

• Alapjaiban nem változnak az állami támogatási szabályok

• A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások tekintetében a

kiindulópont továbbra is az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése. Ezeknek a

feltételeknek kell együttesen teljesülni:

 állami forrás (vagy államnak betudhatóság)

 vállalkozás (gazdasági tevékenység - bármely tevékenység, melynek keretében

egy adott piacon terméket vagy szolgáltatást kínálnak jogállástól függetlenül – a

közhatalom gyakorlása nem)

 szelektivitás (bizonyos vállalkozásokat, vállalkozások csoportját vagy gazdasági

szektort kedvezményez)

 gazdasági előny (közvetlen vagy közvetett)

 versenytorzítás (liberalizált ágazatokban vélelmezett- monopólium esetén nincs)

 a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége (olyan kulturális események,

amelyek valószínűleg nem vonzanak át látogatókat más tagállamokból nem érintik

a tagállamok közötti kereskedelmet –marginális hatás megengedett / helyi

jelentőség)



Állami támogatások II.

• Az EUMSZ 107 cikk (1) bekezdése alapján az Európai Unió állami

támogatást főszabály szerint nem nyújt. Ez alól kivételt képez, ha valamely

okból (meghatározott érdekek, és feltételek mentén) az Unió mégis a belső

piaccal összeegyeztethetőnek látja a támogatást.

• Ennek szabályait (többek közt) az általános csoportmentességi rendelet

(651/2014/EU rendelet), továbbá a csekély összegű támogatásokról szóló

rendeletek (melyek közül a 1407/2013/EU rendelet a tkr. kedvezményezetti

körre releváns) rögzítik.

• Az általános csoportmentességi rendeletben kerültek nevesítésre azok az

alapelvek és jogcímek (lehetőséget biztosító szabályok), melyek mentén a

piaccal való összeegyeztethetőség biztosított.

• Az előző időszakban a felhívásokban leggyakrabban használt állami

támogatási jogcímek a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott

beruházási támogatás (gazdaságfejlesztési projektek esetén), valamint a

kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

(turisztikai projektek esetén).



Állami támogatások III.

• Az előbbi jogcímek kapcsán felmerülő probléma, hogy ezen jogcímeken nyújtott

támogatások esetén a beruházás bekerülési értékének részét képező

költség számolható el.

• Ebből az következik, hogy ami nem aktiválható a Kedvezményezett könyveire

(pl. projektmenedzsment, közbeszerzés), az nem számolható ezen a jogcímen.

 A kedvezményezetteknek ezeket a „kapcsolódó” költségeket tehát a három

üzleti évre vetített 200 ezer eurós de minimis keretük terhére kell

elszámolni.

• A másik felmerülő probléma, hogy a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott

beruházási támogatás másik feltétele az ösztönző hatás megléte. Elszámolási

jogcímként tehát olyan költségek vonatkozásában nem alkalmazható, mely

költségek a támogatási kérelem benyújtása előtt már felmerültek.



Egyéb változások

• A Rendelet a projektkiválasztási eljárásrendhez és a támogatandó projekt

összetettségéhez, hosszához köti az irányító hatóság által előírható

mérföldkövek számát (egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén egy

mérföldkövet kell tervezni, standard kiválasztási eljárásrend esetén egy

mérföldkövet kell tervezni, ha a projekt megvalósítása nem haladja meg az egy

évet és a támogatható tevékenységek száma nem haladja meg a kettőt

legalább egy, legfeljebb hat mérföldkövet kell tervezni, ha a projekt

megvalósítása meghaladja az egy évet vagy a támogatható tevékenységek

száma meghaladja a kettőt, kiemelt kiválasztási eljárásrend esetén legalább két,

legfeljebb hat mérföldkövet kell tervezni

• Változtak a helyszíni ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó szabályok

• Néhány ponton módosultak a fenntartási időszakra vonatkozó szabályok

(pl. az egyszeri hiánypótlás megszűnt, helyette többkörös hiánypótlás

alkalmazható)



Tanácsok pályázatíráshoz

• Kérjük, hogy az alábbi szempontokra és eljárásrendi kritériumokra már a

pályázatírás során kiemelten figyeljenek:

 Közbeszerzések tervezése, egybeszámítási szabályok figyelembevétele

 Piaci ár igazolásának szabályszerűsége

 ÁFA besorolás, ÁFA elszámolhatóság

 Költségelemek állami támogatási szabályok szerinti besorolása

 EPTK felületen feltöltésre kerülő dokumentumok beazonosíthatósága,

kereshetősége

 Egyszerűsített költség elszámolási szabályok és könnyítések (SCO)

 Pályázati költségvetés felhívás szerinti elszámolható költségekhez való igazodása

 Mérföldkövek megfelelő (végrehajtást nem akadályozó) tervezése

 Kérdések esetén előzetes informális egyeztetés a Közreműködő Szervezettel



Köszönöm a figyelmet!

Sikeres pályázatírást és 

projektmegvalósítást kívánunk!


