
 

 

Módosult a szennyvízelvezetés és -tisztítás, 

szennyvízkezelés megvalósítását támogató kiemelt 
felhívás  

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhívás szennyvízelvezetés és -
tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására” című (KEHOP-2.2.1 kódszámú) kiemelt 

felhívás.  

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. augusztus 14-től 2017. augusztus 14-ig lehetséges. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik, amelyek a 

korábban benyújtott támogatási kérelmekre visszamenőleg is hatályosak és érvényesek, kivéve a jogosultsági- és 

tartalmi értékelési szempontok módosulásait, valamint a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó 

mellékleteket érintő módosulásokat: 
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1.2. 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
28,24 milliárd Ft.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,60 
milliárd Ft. 

2. 

Ha további információkra van szüksége, 
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 
ügyfélszolgálathoz a 06-40-638-638 
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 
órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig 
fogadják hívását. 

Ha további információkra van szüksége, forduljon 
bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 
06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, 
ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 
8:30-14 óráig fogadják hívását. 

3.1.2. 

Törlésre került:  
szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, 
kizárólag abban az esetben lehetséges, 
amennyiben az hatósági kötelezés vagy 
jogerős bírósági ítélet miatt szükséges. A 
korszerűsítést bírság nem alapozza meg.  

- 

3.3.  

Törlésre került:  
Olyan szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
(ide nem értve a kizárólag szennyvíziszap 
kezelő létesítmények létesítését, bővítését 
és korszerűsítését), ahol nincs hatósági 
kötelezés, vagy jogerős bírósági ítélet. 

- 

3.4.1.  

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai 
tartalom csökkenése esetén – a csökkenés 
mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és 
a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül 
az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való 
elmaradás arányában! 

3.4.1.2. 

El kell készíttetni a beruházás megkezdése 
előtt a projekt által érintett terület ökológiai 
állapotfelmérését, beleértve a 2000/60/EK 4. 
cikkének (3)-(7) bekezdés szerinti és a 
221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6-10. 
cikke szerinti hatásbecslést is. Az 
állapotfelmérésről készült dokumentációt 
csatolni kell a támogatási kérelemhez. A 
támogatási kérelemben be kell mutatni, 
hogyan fogja csökkenteni, kompenzálni, 
illetve dokumentálni a kivitelező a projekt 
megvalósítása során a természeti és a 
települési környezetben okozott környezeti 
károkat, biztosítani a területre jellemző 
biológiai sokféleség megőrzését és az 
ökológiai átjárhatóságot.  

Amennyiben a beruházás külterületen vagy 
zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által 
érintett terület környezeti, ökológiai 
állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti 
elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a 
projektfejlesztés során a projekt tartalmi, műszaki 
előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. 
Az állapotfelmérésről készült dokumentációt csatolni 
kell a támogatási kérelemhez, illetve 
projektfejlesztést is tartalmazó támogatási kérelmek 
esetében a projektdokumentációhoz A 
dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja 
csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a 
kivitelező a projekt megvalósítása során okozott 
káros környezeti, ökológiai hatásokat, biztosítani a 
területre jellemző biológiai sokféleség megőrzését és 
az ökológiai átjárhatóságot.  

3.4.1.2. 

- Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, 
térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a 
támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti 
az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak 
igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek 
igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: 
http://www.etikk.hu) 

A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy 
ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 
munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész 
építése/felújítása során kötelező a projektarányos 
akadálymentesítés.  

http://www.etikk.hu/


 

 

Az infokommunikációs akadálymentesítés minden 
beruházás esetén kötelező.   

Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az 
igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi 
program meglétét az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. 

Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt 
foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi 
állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek 
igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. 
§-nak megfelelően. 
 

3.4.1.3. 

- A projekttel kapcsolatos terveket a Magyar Mérnöki 
Kamara honlapján megtalálható „Tervdokumentációk 
tartalmi és formai követelményei” szabályzat 
figyelembe vételével kell elkészíteni. 
(https://www.mmk.hu/tudastar/szabalyzatok) 
 

3.4.2. 

Mérföldkő a projekt megvalósítása 
szempontjából jelentős időpont, esemény 
vagy a projekt megvalósítása révén elért 
szakmai vagy műszaki eredmény lehet, 
például: 

 konzultáció során meghatározott 
dokumentumok rendelkezésre 
állása; 

 kivitelezésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötése; 

 kivitelezés előrehaladás 
mértékének %-os formában történő 
meghatározása műszaki ellenőr 
által (pl.: 30%-, 60%-, 90%-os 
részteljesítés és végszámla); 

 műszaki átadás-átvétel; 

 próbaüzem. 

Mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából 
jelentős időpont, esemény vagy a projekt 
megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki 
eredmény lehet, például: 

a) engedélyek megszerzése 
(projektfejlesztésre benyújtott támogatási 
kérelmek esetén) 

b) projektdokumentáció rendelkezésre állása 
(projektfejlesztésre benyújtott támogatási 
kérelmek esetén)  

c)  kivitelezésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötése; 

d)  kivitelezés előrehaladás mértékének %-os 
formában történő meghatározása műszaki 
ellenőr által (pl.: 30%-, 60%-, 90%-os 
részteljesítés és végszámla); 

e)  műszaki átadás-átvétel; 
f) próbaüzem; 
g)  projekt fizikai befejezése. 

3.4.2. 

Amennyiben a támogatási szerződés 
megkötését követően a projekt 
megvalósítása nem kezdhető meg, minimum 
2 db mérföldkő megadása szükséges, 
amelyből 1db a projekt előkészítési 
időszakára kell essen. Amennyiben a projekt 
megvalósítása a támogatási szerződés 
megkötését követően megkezdhető, 
minimum 1 mérföldkő meghatározása 
szükséges. A támogatási szerződés hatályba 
lépése és az első mérföldkő, valamint a 
további mérföldkövek között maximum 6 
hónap telhet el a megvalósítás időszakában. 

Amennyiben a projekt megvalósítása a támogatási 
szerződés megkötését követően megkezdhető, 
projekt megvalósítása során legalább két 
mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó 
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható 
időpontjára szükséges megtervezni. Amennyiben a 
projekt megvalósítása a támogatási szerződés 
megkötését követően nem kezdhető meg, a b) 
mérföldkő megadása is kötelező. 

3.4.3. 

- Közbeszerzési kötelezettség:  
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében 
megvalósítandó beszerzések tekintetében 
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. 
Az irányadó jogszabályban meghatározott 
kötelezettségek megállapítása és betartása a 
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett 
feladata.  



 

 

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes 
tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

3.5.1. 

Támogatás a támogatási kérelem 
benyújtását megelőzően megkezdett 
beruházáshoz nem igényelhető. A projekt 
megvalósítása a benyújtást követő napon a 
támogatást igénylő saját felelősségére 
megkezdhető, de a projekt megkezdése 
nincs befolyással a támogatási kérelem 
értékelésére és nem jelent előnyt annak 
elbírálása során, továbbá nem garantálja az 
igényelt támogatás elnyerését. 
 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. 
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet 
támogatásban, ha a támogatási kérelem 
benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. 
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés 
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást 
folytat le, köteles a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) XVI. fejezetének 
rendelkezései szerint eljárni. 
 

3.5.2. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt 
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 
támogatási szerződés aláírásáig az nem 
kezdődött meg, a támogatási szerződés 
aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, 
vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés 
aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási 
szerződés hatálybalépését követően legfeljebb 48 
hónap áll rendelkezésre, amelytől az Irányító 
Hatóság vezetőjének – saját hatáskörben – 
jóváhagyása esetén el lehet térni adott projekt 
esetén, megfelelő indoklással alátámasztva. 

3.5.2. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos 
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési 
igénylés) benyújtásának végső határideje: 
2018. december 31. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi 
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje a támogatási szerződésben 
rögzített dátum. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 
az utolsó mérföldkő elérését követően: 30 nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az 
előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott 
támogatással el kell számolni. 

3.6.2. 

Támogatás abban az esetben folyósítható, 
amennyiben a fejlesztéssel érintett 
ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. 
pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a 
projekt szempontjából ennek megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást 
igénylő biztosítja. 

Támogatás abban az esetben folyósítható, 
amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) 
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak 
megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek 
megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a 
támogatást igénylő igazolja. Projektfejlesztést is 
tartalmazó támogatási kérelmek esetén a 
projektdokumentáció benyújtásáig, vagy legkésőbb a 
vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzéséig 
kell igazolni.  

3.7.1.  

- Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor 
egyben a 3.4 fejezet szerinti műszaki-szakmai 
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben 
szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 
Rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában 
részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

3.8. 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől 
számított 5 évig, a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy 
a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 
71. cikkében foglaltaknak. 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás 
befejezésétől számított 5 évig, a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a 
projekt megfelel az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 



 

 

2013. december 17-i 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

1303/2013/EU rendelet) 71. cikkében foglaltaknak. 

3.9. 
Jelen felhívás esetében a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 84. § (1) pontja alapján nem 
kötelező biztosítékot nyújtani. 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó 
részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 

3.10. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt 
összköltségének az igényelt támogatási 
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel 
kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és 
az államháztartás alrendszereiből származó 
egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a 
kedvezményezett által a projekthez igénybe 
vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás 
minősül. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt 
összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
Az önerő saját forrásból és az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb támogatásból 
állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a 
projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint 
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös 
vállalkozásai vagy más szervei által központilag 
kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, 
sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 
tartalmazó forrás minősül. 

3.10. 

- Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) 
bekezdés f) pontja szerint a részben vagy egészben 
európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, 
projektek esetében az Európai Bizottság felé el nem 
számolható, le nem vonható általános forgalmi adó 
összegének kiegyenlítésére az európai uniós forrást 
tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli 
felhasználása lehetséges. 

4.3.2. 

- A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is 
benyújtható az Irányító Hatóság részére 

2. Személyesen: az elektronikus benyújtást 
követően legkésőbb az elektronikus 
benyújtást követő 3 napon belül zárt 
csomagolásban,az Irányító Hatósághoz a 
nyitvatartási időn belül: 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság 

1134 Budapest, Váci út 45. (A épület 1. emelet, 
Ügyfélszolgálati Információs Iroda) 

Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 
óráig, pénteken 8:30-12:00 óráig 

4.4.2. 

A támogatást igénylő által benyújtott 
nyilatkozat elektronikus és papír alapú 
példánya nem hibás vagy nem hiányzik. 

A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat 
elektronikus és – elektronikus aláírás használatának 
kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, 
hibátlan és határidőben benyújtásra került. 

4.4.2. 

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. 
rendelet 2. sz. mellékletének 1-5. 
táblázataiban szereplő, fejlesztési feladattal 
érintett (CS, ÚT, TF, SZ), vagy OVF 
jóváhagyó igazolással rendelkező 
település(ek) fejlesztési feladatainak 
megvalósítására irányul. 

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 
2. sz. mellékletének 1-5. táblázataiban szereplő, 
fejlesztési feladattal érintett (CS, ÚT, TF, SZ), vagy a 
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti elfogadó 
döntéssel rendelkezik (kivéve az iszapkezelést). 
 

 

4.4.2. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet vagy 
az OVF igazolása szerinti szennyvíz-
agglomeráció besorolást követi (kivéve az 
iszapkezelést). 

A projekt műszaki tartalma a 25/2002. (II.27.) Korm. 
rendeletet szerinti szennyvíz-agglomeráció 
besorolást követi, vagy a 26/2002. (II.27.) Korm. 
rendelet vagy a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 
szerinti elfogadó döntéssel rendelkezik (kivéve az 
iszapkezelést). 

4.4.2. 

A projekt egyes költségeinek indokoltsága és 
támogathatósága 

A projekt egyes költségeinek indokoltsága és 
támogathatósága, amely magába foglalja a Rendelet 
XVI. fejezet alapján lefolytatott közbeszerzési 
ellenőrzés eredményét isamennyiben a támogatást 
igénylőnek volt közbeszerzési eljárása. A 



 

 

tanúsítvány szerint a közbeszerzési eljárás a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt. 

4.4.2. 

- Projektfejlesztésre benyújtott támogatási kérelem 
esetén a II. 1.1. kivételével Részben megfelelt 
minősítés is adható a projekt előkészítettségének 
függvényében. Ha a támogatási kérelem az 
értékelési szempontok alapján egyenként Megfelelt 
vagy Részben megfelelt minősítést kap, akkor a 
támogatási kérelem az irányító hatóság részéről 
elfogadható és támogatási szerződés kerül 
megkötésre a projekt előkészítésének és 
megvalósításának érdekében. A II.1.1. szempontra 
csak Megfelelt minősítés adható. Részben megfelelt 
minősítéssel értékelt szempontok esetében a 
kritérium(ok)nak való megfelelés a támogatási 
szerződés megkötésének vagy a megvalósítás 
feltételeként írható elő. 
Projektfejlesztésre benyújtott támogatási kérelem 
esetén a projektmegvalósítási szakaszba lépés 
során a Rendelet 56/C. § szerint 
projektdokumentációt az irányító hatóság a 
Felhívásban előírt értékelési szempontok szerint 
megvizsgálja. Ha a projektdokumentáció az 
értékelési szempontok alapján egyenként Megfelelt 
vagy Részben megfelelt minősítést kap, akkor a 
projektdokumentáció az irányító hatóság részéről 
elfogadható és a támogatási szerződés módosításra 
kerül a projekt megvalósításának érdekében. A 
Részben megfelelt minősítéssel értékelt szempontok 
esetén a kritérium(ok)nak való megfelelés a 
támogatási szerződés módosításának vagy a 
megvalósítás feltételeként írható elő. 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, 
hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § 
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott 
támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet  XVI. 
fejezete szerinti közbeszerzési eljárások  
ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy 
el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön 
odaítélésre. 

5.3. 

A 300 millió Ft vagy annál nagyobb 
összköltségű projekteknél az elszámolható 
kiadás meghatározása a Megvalósíthatósági 
Tanulmány (MT) részeként elkészített és 
értékelésre benyújtott költség-haszon 
elemzés (CBA) által megállapított 
finanszírozási hiányból származtatott összeg 
alapján történik. A projekt-megvalósítás 
esetében a támogatás arányának felső 
korlátja az elszámolható költségek 95%-a 
lehet, a támogatás összegének 
meghatározásához az elszámolható 
költségeket a diszkontált nettó bevételekkel 
kell csökkenteni. 
A 300 millió Ft alatti összköltségű 
projekteknél a fenti módszertan 
alkalmazható, vagy választható az, hogy a 
támogatás aránya – a projektben szereplő 
támogatható tevékenységek besorolásától 
függetlenül – egységesen az elszámolható 
költségek 75%-a. Ezeknél a projekteknél a 
költség-haszon elemzésből csak a 
változatelemzést és a pénzügyi 
fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összegét az ÉFK tartalmazza. 
Azon projektek esetében, ahol a teljes elszámolható 
költség eléri vagy meghaladja az 1 millió eurot a 
támogatás mértékének meghatározása a 
Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) részeként 
elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon 
elemzés (CBA) által megállapított finanszírozási 
hiányból származtatott összeg alapján történik. A 
projekt-megvalósítás esetében a támogatás 
arányának felső korlátja az elszámolható költségek 
95%-a lehet, a támogatás összegének 
meghatározásához az elszámolható költségeket a 
diszkontált nettó bevételekkel kell csökkenteni. 
Azon projektek esetében, ahol a teljes elszámolható 
költség nem éri el az 1 millió eurot a fenti 
módszertan alkalmazható, vagy választható az, hogy 
a támogatás aránya – a projektben szereplő 
támogatható tevékenységek besorolásától 
függetlenül – egységesen az elszámolható költségek 
75%-a. Utóbbi esetben a költség-haszon elemzésből 
csak a változatelemzést és a pénzügyi 
fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés 
esetén a kockázatelemzést kell elvégezni. 



 

 

tartalékképzés esetén a kockázatelemzést 
kell elvégezni. 
Az önerő a projekt finanszírozásában a 
támogatás összegén felüli rész, amelyet a 
támogatást igénylőnek kell biztosítania. (A 
kedvezményezettől elvárt önerő tartalmazza 
a nem elszámolható költségeket, a teljes 
megtérülő projektköltség részt, valamint a 
finanszírozási hiány támogatási korlátot 
meghaladó részét.) Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a támogatási arány számításánál az 
előkészítési szakasz utólagosan elszámolni 
tervezett költségeit is figyelembe szükséges 
venni, azt a támogatási összegbe bele kell 
számolni. 

A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 
hivatalos tervezési árfolyamon kell vizsgálni, hogy a 
projekt eléri-e az euróban meghatározott 
határértéket. Az önerő a projekt finanszírozásában a 
támogatás összegén felüli rész, amelyet a 
támogatást igénylőnek kell biztosítania. (A 
kedvezményezettől elvárt önerő tartalmazza a nem 
elszámolható költségeket, a teljes megtérülő 
projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány 
támogatási korlátot meghaladó részét.) Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a támogatási arány számításánál az 
előkészítési szakasz utólagosan elszámolni tervezett 
költségeit is figyelembe szükséges venni, azt a 
támogatási összegbe bele kell számolni. 

5.4. 

Jelen felhívás keretében támogatott 
projektek esetében az utófinanszírozású 
tevékenységekre igénybe vehető maximális 
előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, 
de legfeljebb 300 millió Ft.  

Jelen felhívás keretében támogatott projektek 
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke 

a megítélt támogatás  

100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy 
köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági 
társaság, helyi önkormányzat, köztestület 
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett 

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a 
kincstárban köteles vezetni, vagy az európai 
uniós forrásból nyújtott költségvetési 
támogatások kezelésére a kincstárnál külön 
fizetési számlával rendelkezik, vagy 
b) megítélt támogatásának összege nem éri el az 
ötszázmillió forintot. 

5.4. 

- A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a 
Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 
kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben 
történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha 
a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – 
így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a 
támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 
bizonyítja. 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói 
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható 
összege 50 %-ának teljesítését követően 
haladéktalanul el kell számolni. 

5.5. 

- 
A projekt elszámolható költségei között azon 
költségek tervezhetők, amelyek a projekt 
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, 
szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható 
költségek között és megfelelnek az általános 
elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 
elszámolható költségek vagy a nem támogatható 
tevékenységek költségei minősülnek. A nem 
elszámolható költségek részei a projekt 
összköltségének, azonban nem részei a projekt 
elszámolható költségének. 

Az elszámolható költségekre vonatkozó 
korlátozásokat jelen felhívás 5.7 fejezetében 
található táblázat rögzíti. 



 

 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható 
tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 
részeként, nem annak költségkeretéből kíván 
megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem 
támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást 
igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, 
azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen 
tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be 
kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a 
későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói 
szerződésekben is. A projekt költségvetésének 
megfelelően részletezettnek és ily módon 
ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy 
meghatározható legyen a költségek, illetve ezen 
belül az elszámolható költségek besorolása. 

5.5. 

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 
költség 

 

Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség 

 jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező 
előzetes tanulmány; 

 egyéb szükséges háttértanulmány, vizsgálat, 
felmérés. 

5.5. 

Ingatlan vásárlás költségei 

Ezen a soron akkor számolható el költség, 
ha a földterület tulajdonjogának 
megszerzése elengedhetetlen a projekt 
eredményes végrehajtásához. 
Itt számolható el: 

 földvásárlás; 

 kisajátítás, egyéb ingatlan megszerzési 
költsége; 

 szolgalmi jog megszerzésének költsége; 

 értékbecslés (ingatlanvásárláshoz 
kapcsolódó, csak a megvásárolt ingatlan 
esetében számolható el); 

 művelési ágból történő kivonás hatósági 
díja. 

Ingatlanvásárlás költségei 

Itt számolható el: 
o ingatlan bekerülési értéke; 
o ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 

megváltásának költsége (kizárólag független 
árszakértői vagy értékbecslői határozat vagy 
szakvélemény vagy jogszabályban 
meghatározott hivatalos szerv által megállapított 
összeg erejéig lehet elszámolható); 

o szolgalmi jog megszerzésének költsége; 
o adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költség 

(pl.: ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, 
kártalanítási költségek, stb.). 

 

5.5. 

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel 
nem járó kártalanítási költség 

Ezen a soron akkor számolható el költség, 
ha a földterület tulajdonjogának 
megszerzése elengedhetetlen a projekt 
eredményes végrehajtásához. 
 

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó 
kártalanítási költség 
Itt számolható el: 
egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel 
nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések 
(pl.: vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a 
beruházással érintett ingatlan használatára 
vonatkozó jogviszony megszüntetésének költsége, 
stb.), ha a projekt megvalósításához 
elengedhetetlenül kapcsolódik 

5.5. 

megelőző mentő régészeti feltárás; 

 

megelőző régészeti feltárás; régészeti megfigyelés, 
régészeti megfigyelés során előkerült lelőhely 
feltárása (mentő feltárás); 

5.5. 

- Egyszerűsített elszámolási mód kerül alkalmazásra a 
projektmenedzsment költség és az általános (rezsi) 
költségek tekintetében, – az így elszámolható 
költségekre vonatkozó korlátok figyelembevételével 
– a Rendelet 5. számú mellékletét képező Nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről 2014-
2020 programozási időszak c. útmutató 7.1.1 
pontjában foglalt százalékban meghatározott átalány 
(flatrate) elszámolási mód szerint. 
Egy elszámolható költségre, vagy egy 
tevékenységre egyféle elszámolási mód 
alkalmazható, amelyet jelen felhívás szabályoz, és 



 

 

valamennyi támogatást igénylőre kötelező. 
A Felhívás ezen rendelkezésének figyelembe 
vételével a kapcsolódó egyszerűsített elszámolási 
mód (módszertan) a Miniszterelnökség 
támogatásával kerül alkalmazásra. Az átalány %-os 
mértékét a módszertan tartalmazza. 
Az egyszerűsített költségek alkalmazásánál 
figyelembe kell venni az állami támogatási 
szabályoknak történő megfelelést. 
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása 
kötelező, amennyiben a Felhívásban rögzített 
feltételeknek a projekt megfelel. 
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a 
költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem 
kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például 
számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, 
illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci 
áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek 
sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a 
költség felmerülését igazoló dokumentumokat 
benyújtani az irányító hatósághoz, sem 
elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt 
helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli 
szabályoknak megfelelően a bizonylatokat 
természetesen meg kell őriznie a 
kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és 
ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során 
sem vizsgálják ezeket. 

A működtetésre a későbbiek során odaítélendő 
ellentételezés megállapításakor a támogatásból 
megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell 
venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett 
nem a saját költségén valósította meg. Az EUMSZ 
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásból 
(ide értve a csekély összegű támogatást is) és az 
Altmark-feltételeknek megfelelő támogatásból 
megvalósult beruházások esetében az 
értékcsökkenés vonatkozásában működési 
támogatás nem nyújtható.   
Saját teljesítés a Rendelet 5. sz. melléklet 3.5 
pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák 
költségtípusai vonatkozásában számolható el, a 
költségek elszámolására a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtakkal 
összhangban kizárólag az NFP jogosult: 

 Projektmenedzsment költségek (összes 
költségtípus vonatkozásában) 

A saját teljesítés keretén belül a Rendelet 5. sz. 
melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő 
munkatársak személyi jellegű ráfordításai 
számolhatók el. 

5.6. 

- 
A felhívás keretében támogatott projektek költségei 
elszámolhatóságának kezdete: 2014. január 1., 
elszámolhatóság vége: 2023. dec.31. 
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás 
alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó 
kötelezettség: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 

5.6.1.  Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén 



 

 

a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 
elszámolható költségelem vonatkozásában a 
Rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás 
alkalmazható kivéve, a 2007-2013 programozási 
időszakban elindított és részben vagy egészben a 
2014-2020 programozási időszak forrásai terhére 
megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító 
hatóság vezetője az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt. 

5.6.1. 

Elszámolni kizárólag a végérvényesen a 
kedvezményezettet terhelő, ténylegesen 
felmerült költségeket lehet, melyek 
számlával, bevallással egyéb hiteles 
számviteli vagy egyéb belső bizonylattal 
igazolhatóak. 

Elszámolni kizárólag a végérvényesen a 
kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 
költségeket lehet, melyek számlával, bevallással 
egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 
bizonylattal igazolhatóak, kivéve az 5.5 pont szerinti 
flatrate elszámolási mód szerint elszámolható 
tételeket. 

5.6.1. 

A költségszámítás alapjául szolgáló 
egységárak nem haladják meg a szokásos 
piaci árat (vagy a közbeszerzési 
szerződésben rögzített árat). A projekt 
költségvetésének megfelelően 
részletezettnek és ily módon 
ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy 
meghatározható legyen az elszámolható 
költség besorolása. 

A projekt költségvetésének megfelelően 
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell 
lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 
elszámolható költség besorolása.  A költségszámítás 
alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a 
szokásos piaci árat. A szokásos piaci ár igazolása 
egyrészről történhet legalább három árajánlattal, 
melyeknek egymástól és a kedvezményezettől 
független ajánlattevőktől kell származni, és amelyek 
az ellenőrizendő ajánlat mellett az azonos 
műszaki/szakmai tartalomra adott legalább három 
indikatív árajánlatnak minősülnek. Másrészről a piaci 
árat igazolhatja a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződésben rögzített ár. 
A fentiek alapján alátámasztott piaci ár 
vonatkozásában is az irányító hatóság kétség esetén 
(vállalkozói, szállítói szerződésben rögzített műszaki 
tartalom, vagy költségek változása, (pl.: 
összköltségnövelés), különös tekintettel a vállalkozói 
szerződések módosítására) jogosult külön 
vizsgálatot folytatni és  – a vizsgálat eredménye 
alapján – eltérő értéken meghatározni az általa 
elismert piaci árat. 

5.6.1. 

- A támogatást igénylő és a kedvezményezet köteles 
vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát. A szokásos piaci árnak való 
megfelelést alátámasztó dokumentumokat – 
amennyiben a felhívásban korábbi benyújtás 
előírására nem került sor – legkésőbb az adott 
költséget tartalmazó kifizetési igénylés részeként be 
kell nyújtania a kedvezményezettnek. 

5.6.1. 

Az ÁFA nem számolható el még abban az 
esetben sem, ha a kedvezményezett 
ténylegesen nem él a visszaigénylés 
lehetőségével. 

Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem 
vonható ÁFA a 3.10. pontban foglaltak alapján 
számolható el. 

 

5.6.2. 
- Amennyiben a projektben tartalék került beállításra, 

a Rendelet 5. melléklet 2.4. pontjában meghatározott 
feltételek alkalmazandók. 

6.1. 
Konzorciumi megállapodás 

 

Konzorciumi megállapodás (támogatási kérelem és 
projektdokumentáció esetében is releváns) 

6.1. 

Önrész finanszírozásáról szóló nyilatkozat Önrész finanszírozásáról szóló nyilatkozat, amely 
tartalmazza az állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása (ÁKST) 
előirányzatból finanszírozható önrészt évenkénti 
bontásban, valamint az 549/2013. (XII. 30.) Korm. 



 

 

rendelet 

6.1. 

Megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei 
(csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll) 

Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés (amennyiben rendelkezésre áll, de 
legkésőbb a projektdokumentáció részeként) 

6.1. 

- Azon projektek esetén, amely keretében a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti 
tevékenységet terveznek végezni, a környezeti 
hatástanulmányt, vagy előzetes vizsgálati 
dokumentáció (amennyiben rendelkezésre áll, de 
legkésőbb a dokumentum elszámolásával 
egyidejűleg) 

6.1. 

- Amennyiben a beruházás külterületen vagy 
zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a 3.4.1.2 
szerinti környezeti és ökológiai állapotfelmérést 
(amennyiben rendelkezésre áll, de legkésőbb a 
dokumentum elszámolásával egyidejűleg) 

6.1. 

Engedélyek (csatolandó, amennyiben 
rendelkezésre áll) 

Jogerős vízjogi engedély(ek), amely(ek) a 
főtevékenység megvalósításához 
kapcsolódó közbeszerzések 
megkezdéséhez szükséges(ek), vagy a 
vízjogi engedély meghosszabbítására 
benyújtott kérelem másolata.  

A projekt megvalósítására vonatkozó jogerős és 
hatályos engedély (pl. környezetvédelmi, építési, 
vízjogi létesítési engedély), illetve az engedély 
meghosszabbítására benyújtott kérelem 
(amennyiben rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre 
állást követően haladéktalanul, de legkésőbb a 
dokumentum elszámolásával egyidejűleg) 

6.1. 

A tenderdokumentáció és részei (csatolandó, 
amennyiben rendelkezésre áll) 

 A teljeskörű tenderdokumentáció (ajánlati 
felhívás és ajánlati dokumentáció, 
valamint a kapcsolódó részletes 
helyszínrajzok és a csatlakozó tervek); 

 Tervezői költségbecslés a rendelkezésre 
álló tervek alapján. 

Közbeszerzési dokumentáció (amennyiben 
rendelkezésre áll) 

 Teljes körű közbeszerzési dokumentáció (ajánlati 
felhívás és ajánlati dokumentáció, valamint a 
kapcsolódó részletes helyszínrajzok és a 
csatlakozó tervek); 

 tervezői költségbecslés a rendelkezésre álló 
tervek alapján; 

 hatósági engedélyhez kötött építési beruházás 
esetén az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter minőségellenőrzési 
tanúsítványa. 

6.1. 

A beruházással érintett ingatlanok 
tulajdonjogi viszonyainak bemutatása 

Kerüljön bemutatásra, hogy az érintett 
ingatlan tulajdoni jogviszonya a projekt 
megvalósításának megkezdéséhez 
szükséges jogi feltételeknek hogyan felel 
meg. Amennyiben nem felel meg, milyen 
intézkedések megtételével válik megfelelővé, 
továbbá szükséges ezen intézkedések 
ütemezésének bemutatása is. 

A beruházással érintett ingatlanok tulajdonjogi 
viszonyainak bemutatása (támogatási kérelem és 
projektdokumentáció esetén is releváns) 

Kerüljön bemutatásra, hogy az érintett ingatlan 
tulajdoni jogviszonya a projekt megvalósításának 
megkezdéséhez szükséges feltételeknek hogyan 
felel meg. Tételes kimutatás a beruházással érintett 
ingatlanokról, illetve azok tulajdonviszonyairól, 
vagyonkezeléséről, per- és igénymentességről, 
szolgalmi joggal való érintettségéről a beruházás 
előkészítettségének függvényében részletezve.  
Amennyiben nem felel meg, milyen intézkedések 
megtételével válik megfelelővé, továbbá szükséges 
ezen intézkedések ütemezésének bemutatása is.  

6.2.  

- A támogatási szerződés megkötéséhez a Rendelet 
77. § (1) bekezdés szerinti dokumentumok ismételt 
benyújtása nem szükséges, ha azok korábban már 
benyújtásra kerültek, és azok tartalma a benyújtást 
követően nem módosult. 



 

 

A Rendelet 77. § (1) bekezdésben felsoroltakon kívül 
a támogatási szerződés megkötése során csatolni 
szükséges: 

1. Kommunikációs terv 
2. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, 
szerződések, megállapodások 

3. Egyéb költségvetési támogatás esetén a 
támogatásról szóló döntés 

4. Nyilatkozat a megkötendő Támogatási 
Szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően 
kapott csekély összegű (de minimis típusú) 
támogatásokról 

5. Konzorciumi megállapodás 
6. Nyilatkozat finanszírozás módjáról 
7. A kedvezményezett vagy a 
kedvezményezett nevében eljáró szervezet 
nyilatkozata arról, hogy a 
Közbeszerzési/Beszerzési Szabályzatát a Rendelet 
speciális rendelkezései, valamint a Felhívás alapján 
felülvizsgálja a támogatásból kifizetésre kerülő 
szerződései vonatkozásában 

8. A kedvezményezett vagy a 
kedvezményezett nevében eljáró szervezet 
nyilatkozata -, amely szerint Gazdálkodási 
Szabályzattal, annak hiányában olyan szabályzattal 
rendelkezik, amely szerint a projekt tekintetében 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. 

 


