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Módosult a „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése” 
című felhívás  
 
2018. november 12. 
 
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégiájának keretében meghirdetett „Városrészek többfunkciós közösségi 

tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 kódszámú felhívás, az 

alábbiak szerint: 

 

1. Módosult a Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege c. fejezete 

Eredeti szövegezés: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 0,5 millió Ft, maximum 20 
millió Ft. 

– önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében minimum 1 millió Ft, maximum 
20millió Ft 
– egyéb szervezetek esetében minimum 0,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft 

 

Módosult szövegezés: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 0,5 millió Ft, maximum 20 
millió Ft. 

– önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében minimum 1 millió Ft, maximum 
20millió Ft 
– egyéb szervezetek esetében minimum 0,5 millió Ft, maximum 5 millió Ft 

 

 

2. Módosult a Felhívás 5.4. Előleg igénylése c. fejezete 

 

Eredeti szövegezés: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 
igénybevehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

 
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint, 
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a 
kedvezményezett 

ba) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a 
kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy 

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió forintot.  
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 
támogatási előleg akkor folyósítható, ha a HACS (vagy az irányító hatóság?) a kedvezményezett által 
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. 

 
A likviditási terv sablonja a HACS honlapján/ jelen helyi felhívás szakmai mellékletei között található 
meg. 
 
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Kormányrendelet 117/A. §-a tartalmazza. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 
annak első részlete - kifizetésétől számított hat hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges 
benyújtani és állami támogatás esetén 2020. december 31-ig az előleggel elszámolni. 
 
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - 
tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 
lehetőségét. 

 
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

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

 

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

a) 25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint, 

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

ba) 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 

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. 

 

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával 

nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a 

kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a 
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támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - 

kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - 

így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 

támogatási előleg akkor folyósítható, ha a HACS (vagy az irányító hatóság?) a kedvezményezett által 

benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. 

A likviditási terv sablonja a HACS honlapján/ jelen helyi felhívás szakmai mellékletei között található 

meg. 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Kormányrendelet 117/A. §-a tartalmazza. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 

annak első részlete - kifizetésétől számított hat hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges 

benyújtani és állami támogatás esetén 2020. december 31-ig az előleggel elszámolni. 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő 

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 

szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - 

tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 

lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható 

összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni. 

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. 
 
 

3. Módosult a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei c. fejezete 

 
Eredeti szövegezés: 
 

A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017.12.22, 

vége: 2023.06.30.  
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles 

beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: 

Nem független az az ajánlattevő, 

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 

felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 

jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 

kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 

kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő 

szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 

vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a 

jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy 

közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 

esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 

Legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független 

ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte 

szükséges. In-house beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) 

Kormányrendelet in-house beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a 

nem független árajánlat mellett, három egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től 

független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal 

igazolja. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a 

támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként, de legkésőbb a 

projekt-előkészítési mérföldkőig legalább három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden 

releváns költségvetési tétel esetében. Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén ugyanezen 

időpontig elegendő egy indikatív árajánlat, illetve tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns 

költségvetési tétel esetében. 

Fentiek alól kivételt képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek 

azon leendő szerződései, melyek tervezett költsége nem haladja meg a bruttó 300 000 forintot. Ez 

utóbbi esetben az árajánlatoknak rendelkezésre kell állnia, azonban benyújtani nem szükséges, azokat 

a támogató helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak 

hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás 

bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az 
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alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés 

eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 

(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 

projektgazdától/ajánlatkérőtől független1 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat 

jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett 

időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat 

keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló, 

Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi 

összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott 

személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a 

tervezett költség számítási módja. 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben 

(munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási 

igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének 

és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak 

és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés 

ellenőrizhető legyen. A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem 

vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása 

költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 

beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági árak, 

közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető 

be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). 

Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források 

valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a 

forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a 

forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).  

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való 

megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát. 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden 

releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Kormányrendeletben 

meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást 

minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges 

benyújtani. 

Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 

projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet  szerint jár el. 

                                                           
1 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében 
vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési 
jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
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Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is lehetőség van. 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során 

az elszámolás: 

1. A projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt vevők 
projekthez kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek 
összesítőjén (amennyiben releváns) 

2. Fordított adózás esetén az Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó (amennyiben 
releváns) 

3. Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és 
kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (amennyiben releváns) 

4. Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén (amennyiben 
releváns) 

5. Előkészítés és megvalósítás során a személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű 
költségek összesítője)  

6. Általános (rezsi) költség az Általános (rezsi) költség összesítőn (amennyiben releváns) 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok 

maximális támogatástartalma:  

• amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén az 
elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg,  

• illetve a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló 
bizonylat támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg,  

az elszámoló bizonylatot Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén szükséges elszámolni. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának 

önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt 

megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon 

nyilvánosan elérhetőek lesznek.  

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt 

feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, 

határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-

beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására 

vonatkozó kötelezettségek teljesítését. 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó lehetőség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, 

Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal 
köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 

2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű 
projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 
300.000 Ft-ot.  

 
 
 
 

http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
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Módosult szövegezés: 
 

A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017.12.22, 

vége: 2023.06.30.  

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles 

beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: 

Nem független az az ajánlattevő, 

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 

felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 

jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy 

kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 

kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő 

szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 

vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a 

jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása 

a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy 

közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 

esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 

Legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független 

ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte 

szükséges. In-house beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) 

Kormányrendelet in-house beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a 

nem független árajánlat mellett, három egymástól és a támogatást 

igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, 

összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy 

az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a 

kedvezményezett részéről nem szükséges a továbbiakban a piaci ár alátámasztása, e tekintetben az 

irányító hatóság vezetőjének, illetve az elszámolást ellenőrző munkatársaknak nincs mérlegelési 

lehetősége. Természetesen kétség esetén az irányító hatóság végezhet piaci ár ellenőrzést, de ez nem 

hárítható át a kedvezményezettre. 
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Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a 

támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként, de legkésőbb a 

projekt-előkészítési mérföldkőig legalább három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden 

releváns költségvetési tétel esetében. Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén ugyanezen 

időpontig elegendő egy indikatív árajánlat, illetve tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns 

költségvetési tétel esetében. 

Fentiek alól kivételt képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek 

azon leendő szerződései, melyek tervezett költsége nem haladja meg a bruttó 300 000 forintot. Ez 

utóbbi esetben az árajánlatoknak rendelkezésre kell állnia, azonban benyújtani nem szükséges, azokat 

a támogató helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

Az EMVA és az ETHA finanszírozású projektek kivételével a hárommillió forintnál nagyobb 

elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége 100 

000 - 300 000 forint közötti összeg, a szokásos piaci ár igazolása a továbbiakban a kedvezményezettől 

nem kérhető, bekért árajánlattal nem igazolható. Amennyiben a kedvezményezett a kifizetési igénylés 

keretében benyújt árajánlatokat, a kifizetési igénylést nem lehet/nem kell elutasítani, azonban az 

irányító hatóságnak más – igazolható – módon (pl. referenciaárak megadásával) kell meggyőződnie a 

piaci árnak való megfelelésről. 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak 

hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás 

bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az 

alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés 

eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 

(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 

projektgazdától/ajánlatkérőtől független2 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat 

jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett 

időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat 

keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló, 

Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi 

összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott 

személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a 

tervezett költség számítási módja. 

                                                           
2 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében 
vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési 
jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
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Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben 

(munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási 

igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és 

az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és 

ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés 

ellenőrizhető legyen. A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem 

vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása 

költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 

beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági árak, 

közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető 

be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). 

Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források 

valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a 

forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a 

forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).  

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási 

jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 

8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában. Ezen 

rendelkezés célja az volt, hogy egyedi tematikájú előadások, oktatások tartása céljából, speciális 

szaktudással rendelkező professzorok, tanárok, kutatók stb. felkérése esetén elkerülhető legyen a 

tevékenység jellegéből adódóan nehézkes vizsgálat. Természetesen a rendelkezés révén a 

közbeszerzési szabályok nem megkerülhetők, továbbá 8 óránál rövidebb időtartamú tevékenység 

esetén a meghatározott 300 000 Ft-os értékhatár megfelelően arányosítandó. 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való 

megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát. 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden 

releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Kormányrendeletben 

meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást 

minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges 

benyújtani. 

Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 

projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el. 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is lehetőség van. 
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Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során 

az elszámolás: 

1. A projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt vevők 

projekthez kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek 

összesítőjén (amennyiben releváns) 

2. Fordított adózás esetén az Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó (amennyiben 
releváns) 

3. Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és 
kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (amennyiben releváns) 

4. Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén (amennyiben 
releváns) 

5. Előkészítés és megvalósítás során a személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű 
költségek összesítője)  

6. Általános (rezsi) költség az Általános (rezsi) költség összesítőn (amennyiben releváns) 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok 

maximális támogatástartalma:  

• amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén az 
elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg,  

• illetve a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló 
bizonylat támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg,  

az elszámoló bizonylatot Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén szükséges elszámolni. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának 

önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt 

megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon 

nyilvánosan elérhetőek lesznek.  

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt 

feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, 

határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-

beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására 

vonatkozó kötelezettségek teljesítését. 

http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
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E-beszerzés funkció használatára vonatkozó lehetőség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében 

megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal   

köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 

2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű 
projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 
300.000 Ft-ot. 

 

4. Módosult a felhívás 6.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó 

mellékletek listája 

 

Eredeti szövegezés: 

A helyi támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

 

Módosult szövegezés: 

A helyi támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni eredeti, vagy 

a pályázó által hitelesített másolati példányban. (Amely mellékletnél nem került feltüntetésre, hogy 

eredeti szükséges, ott eredeti, vagy a pályázó által hitelesített dokumentum másolat is elfogadható).: 

 


