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FELHÍVÁS 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére a megyékben  

A Felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések 

A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-16 

 

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok számára
1
 a helyi vízkár 

veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények megelőzése érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 

kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok 

együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 
rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a 
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ember által létrehozott települési infrastruktúra és 

az épített környezet védelméhez; 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

  

                                                      
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. 
Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 3. és 4. fejezetekben. 
2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

Felhívás további fejezeteiben! 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), 
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi 
összesítők), amelyek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, a szakmai mellékletek, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és kapcsolódó 
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák 
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a 
Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére 
kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási 
Útmutató, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító 
Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék 
figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a 

„Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban 

ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 

5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - 

gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti 

állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a 

felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések 

esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és 

kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető 

rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros 

hatásaitól.  

A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan 

tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni 

védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, 

amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.  

Az intézkedés keretében kizárólag a települések belterületének védelmét szolgáló művek bel- és 

külterületi művek rekonstrukciójára és fejlesztésére – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) céljaihoz illeszkedő módon – van lehetőség.  

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak 
a megvalósítását szolgálja. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 
fenti célkitűzésnek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható 
költség alapon

3
, 8 850 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a 

támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus 
mellékletében található. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban 
szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

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. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

                                                      
3
Az operatív programban rögzítettek alapján. 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 
felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.  

 
a)  Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és 

egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező 
műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet 
tisztító berendezést is). 

b)  Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: 
nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, 
helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt 
esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), 
felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a 
befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások. 

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, 
amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó 
szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési 
területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató 
kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok). 

 

B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, 

rekonstrukciója 

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák 
építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), 
medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények 
kiépítése. 

b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat 
alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák 
építése. 

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója. 
 

 
C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen 

áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket 
befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 

 
a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, 

töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, 
hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés. 

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok 
depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti 
átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása. 

 

D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 

fejlesztése, rekonstrukciója 

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok 
megerősítése. 

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése. 
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c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció. 

b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján; 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas 

talajvízállású, vagy karsztvíz fakadóvizes területeken. 

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat 

burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő 

helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek 

átépítése, bővítése. 

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése). 

d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1 fejezet D) pontban 

meghatározott „Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek 

lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva. 

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások 

szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a 

táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni). 

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt. 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásnak. 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 
tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

a) Kizárólag rekreációs, településképi vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztés.  
b) Szennyvíz-elvezető rendszer fejlesztése. 
c) Elő-közművesítés (olyan szakaszok, rendszerek, kapacitások létesítése, amely még be nem 

épített területek védelmére irányul). 
d) Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, ha az nem a belterület védelmét 

szolgálja.  
e) Nyílt árkok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése, amennyiben azok 

csak parkolási célból vagy a közterületek növelése céljából kerülnek kialakításra, és a 
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tervdokumentáció, illetve a támogatási kérelemben bemutatottak alapján nem szükségesek a 
vizek biztonságos elvezetéséhez, ezért az árokszakaszok lefedését minden esetben 
indokolni szükséges.  

f) Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek. 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése 

érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a 

környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes 

ismertetése megtalálható az ÁÚF (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében. 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 
szükséges: 

1) A fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet meg kell valósítani. 

2) A fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és figyelembe kell vennie a felhívás 

megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT). Szükséges 

mindennek megfelelő bemutatása a Projekt-előkészítő tanulmányban (területi adottságok és 

kapcsolódások a VGT releváns részeihez). 

A felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási terv az alábbi linken érhető el: 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf 

További elvárás, hogy a fejlesztés illeszkedjen az Árvízi Irányelvhez (2007/60/EK) is, amennyiben 

releváns. (http://publications.europa.eu/resource/cellar/e2a74e6e-8145-4b93-bf07-

d5653a55a743.0011.01/DOC_1) 

3) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési 

eljárás részeként vagy önálló környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt 

feltételek teljesülését. A feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb az 1. mérföldkő 

teljesítése során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez 

szükséges csatolni.  

Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 

megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a 

projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb az 1. mérföldkő 

teljesítése során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A 

dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, 

kompenzálni annak romlását, illetve dokumentálni szükséges a kivitelező által a projekt 

megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A 

környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás 

megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését 

vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt 

előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz. 

Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf
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éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt 

megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl.: árvíz, szárazság, 

forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A mérlegelés eredményeképp a támogatási 

kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy el kell 

készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és 

kockázatkezelési tervet csatolni kell a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó 

mérföldkő teljesítéséhez. A kockázatkezelési terv által javasolt intézkedések megvalósulását és 

az intézkedések megvalósításával elért eredményeket nyomon kell követni az intézkedések 

eredményességéről a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóban be kell 

számolni. 

 

A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, ha 

a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az 

energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 

klímaváltozásra hatása nincs. 

4) A belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder 

megfelelő méretre történő méretezését azzal, hogy a túlméretezés ellensúlyozása céljából a 

csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentésére kell törekedni a településrendezési 

eszközök, helyi jogszabályalkotás útján (pl.: zöldfelületek növelése, háztetőkről összegyűjtött 

tiszta csapadékvizek tárolása és hasznosítása, a lefolyási viszonyoknak megfelelő 

területhasználat ösztönzése, gyepesítés, vízelvezető árok partjának fásítása, burkolatlan árok és 

ideiglenes elöntésre kijelölt területeken a megfelelő növényzet telepítése, szintvonalas művelés, 

stb.). 

5) A projekt indokoltságának és szükségességének alátámasztása érdekében a támogatási 

kérelemben be kell mutatni a fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) 

bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel, vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) 

összefüggő káreseményeket. Ennek igazolására szükséges csatolni a vis maior igényekkel 

kapcsolatos dokumentáció másolatát, vízügyi igazgatóság és/vagy illetékes megyei 

katasztrófavédelemi igazgatóság (vízügyi és vízvédelmi hatóság) igazolását, fényképeket, 

médiában megjelent vonatkozó cikkeket, egyéb igazoló dokumentumokat melyek a 

káresemények gyakoriságáról és súlyosságáról, a beruházás keretében védendő értékek és a 

projekt összköltségének arányáról, valamint az elrendelt védelmi készültségekről nyújtanak 

információkat. Amennyiben a fejlesztés által érintett területen nem történt igazolható káresemény, 

úgy a fejlesztés indokoltságát szükséges a védendő értékek és a veszélyeztetettség leírásával 

részletesen bemutatni. 

6) Az alábbi esetekben tervezői indoklást szükséges benyújtani legkésőbb a projekt tartalmi 

előkészítéséhez kapcsolódó mérföldkő teljesítéséig: 

 keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója, 

 zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, felújítása. 

7) Befogadón tervezett beavatkozás esetén szükséges annak indokoltságát a befogadó tulajdonosi 

vagy vagyonkezelői nyilatkozatával alátámasztani. 

8) Csak olyan projektek támogathatók, amelyek esetében – legkésőbb a az 1. mérföldkő teljesítése 

során – igazolásra kerül, hogy a fejlesztések kapcsán a befogadás feltétele biztosított, vagy az 

biztosítottá válik. Igazolásként csatolni kell a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli 

hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez. 
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9) A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a területen 

vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre (147/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés alapján). Törekedni kell a vízvisszatartásra, 

késleltetett levezetésre, területi beszivárgás elősegítésére és ennek tervezet módját a 

Projekt-előkésztő Tanulmányban be kell mutatni. 

Az ettől való eltérést már a támogatási kérelem benyújtásakor a Projekt-előkészítő Tanulmányban 

indokolni szükséges (pl. olyan települések, település részek, ahol magas a talajvíz, vagy jellemző 

a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra hajlamos lejtők találhatók a területen stb.) 

10) Elvárás, hogy a megvédett területen található épített környezet értéke meg kell, hogy haladja a 

beruházás összegét. Ezt a támogatási kérelemben be kell mutatni, az alátámasztó számítást a 

projekt-előkészítő tanulmányban szükséges bemutatni. (A számítás módszertanát a jelen 

Felhívás mellékleteként megjelent Projekt-előkészítő Tanulmány útmutató tartalmazza.) 

11) Elvárás, hogy legkésőbb a az 1. mérföldkő teljesítéséig a támogatást igénylő csatolja az illetékes 

Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: TVT) jelen felhívás melléklete szerinti formátumú 

szakvéleményét, amelyben minden szempont „igen” vagy „nem releváns” minősítést kapott.  

12) Elvárás, hogy legkésőbb az 1. mérföldkő teljesítéséig teljes műszaki dokumentációval együtt 

csatolásra kerüljön olyan tételes tervezői költségvetés is, amely az egyes tételek esetében a 

tervező által megjelölt normagyűjtemény tételazonosító kódjait is tartalmazza.  

13) A klímaadaptáció elősegítése és a csapadékvíz gazdálkodás megvalósítása csak a 

hagyományos, néhány paraméteres (vízgyűjtő terület, burkolt felület aránya, felszín lejtése) 

tervezést meghaladó szimulációs modellezéssel érhető el, amelynél további az adott települési 

vízgyűjtőt jellemző hidrológiai paraméterek figyelembevételére is szükség van (szivárgási 

paraméterek, talajvízszint, felszíni érdesség, felszíni depressziós tározódás, stb.). Ezek 

beszerzése, pótlólagos felmérése is az előkészítő tevékenység részét képezi. Egyes paraméterek 

nem mérhetők, ezért mérési (monitoring) programra van szükség a paraméterek beállításához. A 

monitoring program során egyidejű csapadék és hálózati lefolyási mérésekre van szükség, ami a 

tervezési folyamat elengedhetetlen része. A kevesebb, mint 10 000 lakossal rendelkező 

településeken vagy 500 millió Ft projekt összköltség alatt a szimuláció alkalmazása elhagyható, 

kivéve, ha a támogatási kérelem a villámárvizek okozta veszélyeztetés csökkentésére irányul, 

melyeknél a modellezés szükséges a település/projekt méretétől függetlenül. (A szimulációs 

modellezés készítésének elvárása tekintetében a villámárvíz kizárólag a természetes vízgyűjtővel 

rendelkező kisvízfolyások esetében értelmezendő. Azon település/településrészek, amelyek 

elöntéssel ugyan veszélyeztetettek, azonban természetes vízgyűjtővel rendelkező kisvízfolyással 

nem érintettek és méretük, illetve a beruházási költség alapján nem kötelezettek, a modellezés 

elkészítése nem kötelező.) 

A modellezési alapadatok gyűjtése során javasolt figyelembe venni és lehetőség szerint 

alkalmazni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben és az árvízkockázat-kezelési tervezésben 

összegyűjtött adatokat, melyek megkönnyíthetik a tervezést és biztosíthatják az irányelvek 

céljaival és elveivel való harmonizációt. 

14) Amennyiben a támogatási kérelemmel érintett település rendelkezik Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával (ITS), úgy szükséges annak csatolása és a tervezett fejlesztés és a stratégiában 

foglaltak illeszkedésének bemutatása a projekt-előkészítő tanulmányban. Nem elvárás, hogy a 

település rendelkezzen ITS-sel. (Nem elvárás, hogy a projekt megjelenjen a stratégiában 

nevesített beruházások között, de elvárás, hogy ne legyen ellentétes annak céljaival.) 
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15) Amennyiben a támogatási kérelemmel érintett település rendelkezik Települési Vízkárelhárítási 

Tervvel, úgy az 1. mérföldkő teljesítéséig szükséges annak csatolása és a tervezett fejlesztés 

ahhoz való illeszkedésének bemutatása. 

16) A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 

támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 

Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető 

„Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati 

Kézikönyv tartalmazza. 

Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az 

előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra 

elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 

17) Kötelező szemléletformálás: A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett elvárás, hogy 

minden projekt tartalmazzon a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akciót. A 

szemléletformáló akciónak a projekt fejlesztéseihez kell kapcsolódnia, fókuszában a megvédett 

terület lakosságával, azonban indokolt esetben a település más részei lakossága is bevonható. A 

szemléletformálás fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és 

ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására 

való figyelemfelhívás (pl. magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). 

18) Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor 

vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan 

hasznosítása során – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő 

hasznosításából – a kérelmezőnél bevétel keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása 

során készülő költség-haszon elemzésben számolni szükséges. 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

1) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

2) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3) 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.  

4) 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.   
 
 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.4.1.3. Egyéb elvárások  

1) Az 1303/2013 EK rendelet (CPR.) 61. cikkelye szerint azon 300 millió Ft-ot meghaladó összes 
elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó 
bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni. A „nettó bevétel” a művelet 
keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-
beáramlást jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő 
díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a 
szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a rövid 
élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A művelet következtében 
megvalósuló működési költség-megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, 
ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi. 
Amennyiben megalapozó dokumentum is készül, a megalapozó dokumentum és a költség-haszon 
elemzés közös fejezeteit a megalapozó dokumentumban szükséges szerepeltetni. 

A 300 millió Ft teljes elszámolható költség alatti projektek esetén nem kötelező a költség-
haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása a 
megalapozó dokumentumban. 

2) Elvárás, hogy legkésőbb a projekt-előkészítésre vonatkozó mérföldkőig a teljes műszaki 
dokumentációval együtt csatolásra kerüljön olyan tételes tervezői költségvetés is, amely az egyes 
tételek esetében a tervező által megjelölt normagyűjtemény tételkódjait is tartalmazza. 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket szükséges meghatározni. A támogatást 
igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek áthúzódhatnak 
a mérföldköveken. 

A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt 
megvalósítása során legalább 7 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 14 mérföldkő tervezhető. 

A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt 
megvalósítása során legalább 5 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 12 mérföldkő tervezhető. 

Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének vagy a kötelező szemléletformálás befejezésének 
várható időpontjára szükséges megtervezni. 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

1. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 

A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. 
A Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig be 
kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel teljesül a kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági 
engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. 

A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi szakmai kritériumok teljesítése szükséges: 

 A szükséges projektelemek mindegyike betervezett és a tervezett projektelemek 
mindegyike indokolt az elérendő célok ismeretében. 

 A fejlesztés és műszaki tartalma teljes mértékben, ellenőrizhetően, tervezői felmérés 
alapján alátámasztott. Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján 
biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák 
megoldására megfelelően reagál. 

 Csatolásra került a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókat 
alkalmazó tételes tervezői költségvetés. 

 Országos közút és/vagy vasút érintettsége esetén lefolytatásra kerültek az előzetes 
egyeztetések a megfelelő támogatást igénylői kör meghatározása érdekében. 

 Rendelkezésre áll a közvetlen befogadó kezelőjének nyilatkozata, mely alapján a 
tervezett fejlesztés kapcsán a befogadás feltétele biztosított. 
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 Amennyiben zárt rendszer építését vagy keresztező közmű kiváltását tervezi, úgy az 
megfelelően indoklásra került és az szakmailag elfogadható. 

 Teljes útburkolat felújítása esetén csatolásra került az erre vonatkozó indoklás. 

 A tervezett műszaki megoldások törekszenek a vizek helyben tartására. Az ettől való 
eltérés megfelelően indoklásra került. 

 Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns), vagy amennyiben költség-haszon 
elemzés nem releváns, úgy a pénzügyi fenntarthatóságot bemutató pénzügyi elemzés 
(TOP CBA útmutató 4.6 pontja szerint) megfelelő tartalommal benyújtásra került, amely 
alátámasztja a támogatás összegét és intenzitását. 

 Az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye benyújtásra került, 
amelyben minden szempont esetében „igen” vagy „nem releváns” értékelést kapott. 

 Környezeti hatásvizsgálati dokumentum, amennyiben releváns. 

 Költségvetés piaci áraknak való megfelelésének ellenőrzése. 

 Települési Vízkárelhárítási Tervhez való illeszkedés bemutatott (amennyiben releváns). 
 
 

2. mérföldkő: közbeszerzés lefolytatása 
 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 

hónapon belül szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével). A mérföldkő 

teljesítéséhez szükséges a beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának 

igazolása is. 

Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzési dokumentáció, az érintett ingatlanok rendezett 
tulajdonviszonyainak igazolása, amennyiben releváns. 

 

3-6. Mérföldkő: Kivitelezés 

A kivitelezési munkálatokról a beruházás 25, 50 és 75% és 100%-os készültségi szintjénél 

szükséges egy-egy teljesítési mérföldkövet tervezni.  

150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó kérelem esetén elegendő két 

mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50 és 100%-os készültségi fokánál. 

Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés 
igazolások. 

 

7. Mérföldkő: Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása 

Benyújtandó dokumentumok: teljesítés igazolás(ok), jelenléti ívek, fotódokumentáció. 

 

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési 

kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a 

támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való 

elmaradás arányában. 

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Közbeszerzési kötelezettség: 
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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. 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, de a 
projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak 
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Megkezdett projekt abban az 
esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag 
befejezettnek. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 
alpontja tartalmazza. 

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: 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés 
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 
hónap áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 
támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje 2021. december 31. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap. 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

 
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti 
megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően 
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rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó 
rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb a második mérföldkő teljesítéséig. 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa
4 Célérték Azonosító 

Bel- és csapadék-
vízvédelmi 
létesítmények hossza 

ERFA m OP kimeneti - PO04 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett 
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a 
támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás 
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP eredmény-
indikátorok esetében. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai 
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése 
esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 
esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.8. Fenntartási kötelezettség 

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

3.9. Biztosítékok köre 

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

3.10. Önerő 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

                                                      
4
 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

 helyi önkormányzat (GFO 321) 
 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Konzorciumvezető kizárólag települési önkormányzat lehet. 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet: 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57) 
 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek 
kizárólag a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható 
költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek 
megvalósítására: 

 Megyei önkormányzat (GFO 321) 

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  

 Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, 
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt eljárásrendet alkalmaz, amelyre vonatkozóan a támogatást 
igénylők körére vonatkozó előírások – a fentiektől eltérő módon – a területi szereplőre vonatkozó 
területspecifikus mellékletben találhatók. 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg 
támogatás azon támogatást igénylő részére: 

a) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programmal. 

b) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel.  

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg 
támogatás azon támogatási kérelemre: 

a) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 

b) Amennyiben a tervezett beruházás nem tartalmazza legalább egy önállóan támogatható 
tevékenység megvalósítását (jelen felhívás 3.1.1. pontjával összhangban). 

c) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás 
alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység 
megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még 
nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban 
fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek 
fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való 
lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni. 

 



17 
 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó 
területspecifikus mellékletében található. 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) alapján területi 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

A projektekről standard eljárásban születik döntés. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés 
alkalmazására. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. 

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot 
hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében kiemelt eljárásrend kerül alkalmazásra, amelyre 
vonatkozóan az eljárásrendi előírások a területi szereplőre vonatkozó területspecifikus 
mellékletben találhatók. 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 
kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

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

b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe 
tartozik. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be. 
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF c. 

dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul 
választ ad. 

c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. 
d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán belül 

van. 
e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek. 



18 
 

f) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a település Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
(HEP) vagy a költségvetési szerv, többségi állami tulajdonban álló jogi személy esélyegyenlőségi 
terve elkészült. 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és 
ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 
vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül 
sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Az értékelés megfelelt/nem felelt meg/részben megfelelt/nem releváns válasszal történik, a „megfelelt” és 
„nem releváns” válasz 1, a „nem felelt meg” válasz 0, a „részben megfelelt” válasz 0,5 pontnak számít. A 
„nem felelt meg”, vagy „részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell 
alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el 
egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés 
kerül megküldésre a támogatást igénylőnek. 

A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. 
Amennyiben a kérelmező a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra 
sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló információk 
alapján kerül értékelésre.  

Amennyiben az alábbi IH szempontok alapján a kérelem nem éri el a minimum 12 pontot, a kérelem 
támogatásra nem javasolható. 

Amennyiben az 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 pontok valamelyikében az értékelési szempont „nem felelt 
meg” minősítést kap, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási igénylést elutasítja. 

 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem 

releváns) 

1.  Illeszkedés a TOP céljaihoz  

1.1.  

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által javul a települési 
környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és 
vállalkozások ösztönzéséhez vagy kedvezőbb életminőséget 
biztosít vagy segíti a népességmegtartást.  

Megfelelt/Nem felelt meg 

1.2.  
A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a 
felhívásban szereplő célokat teljesíti, indokolatlan fejlesztési 
célokat nem nevesít. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg 

1.3.  

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem 
tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg 

1.4.  

Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel 
az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi 
Programban meghatározott, és a TOP Monitoring Bizottsága által 
jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés 
minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre 
került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt. 

Az illeszkedés a megalapozó dokumentumban szöveges formában 
kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi kiválasztási 
kritériumok szempontjai jelen felhívás terület-specifikus 
mellékleteinek a 4.4.2. pontjában találhatóak.  

Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem 
valamennyi szempontnak megfelel. 

Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést 
szükséges adni. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem 

releváns) 

2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság  

2.1 

A helyzetértékelés megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által 

érintett terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín 

alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok) geomorfológia, geológiai, 

hidrogeológia, éghajlati (csapadékok), valamint ökológiai 

viszonyainak bemutatását (NATURA 2000, védett természeti 

területek, védett fajok). 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

2.2 
A megvédett területen található épített környezet értéke 

meghaladja a projekt elszámolható költségét. 

Megfelelt/Nem felelt 

meg 

2.3 

A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott 
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a 
projektjavaslat tartalma megfelel a 3.4 pontban foglalt 
kritériumoknak. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt meg 

2.4 

Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján 

biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben 

bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

2.5 

Amennyiben árok lefedését zárt rendszer építését vagy keresztező 

közmű kiváltását tervezi, úgy azok megfelelően indoklásra kerültek 

és az szakmailag elfogadhatók. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt 

meg/Nem releváns 

3. Megalapozottság  

3.1 

A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények 

mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek 

vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a 

fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása 

indokolt. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt 

meg 

3.2 A betervezett mérföldkövek tartalma és ütemezése reális. 
Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

4. Kockázatok  

4.1 

A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy 

milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés 

megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, 

milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges 

kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

4.2 
Amennyiben a támogatást igénylőnek van a projekthez tartozóan 
lefolytatott közbeszerzési eljárása, úgy a tanúsítvány szerint a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 

5. Projekt komplexitása  

5.1 

Az infrastrukturális beruházások mellett a kötelező 

szemléletformáló, tájékoztató programokat is betervezte és 

ezek bemutatott tartalma szakmailag megfelelő. 

(A tervezett tevékenység(ek), célcsoport, célok megnevezése, 

valamint az akció tervezett költségének megadása elegendő a 

Megfelelt/Nem felelt 

meg 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem 

releváns) 

támogatási kérelemben. A részletes kidolgozás elegendő az 1. 

mérföldkő teljesítése során.) 

5.2 

Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, 

előnyben részesíti az alkalmazott műszaki megoldás a 

vízvisszatartást, késleltetett levezetést; lehetővé téve a területi 

beszivárgás elősegítését.  

(Pl. magas talajvízállású területeken ennek tervezése nem 

releváns, azonban minden ilyen esetben szükséges ezt 

bemutatni.) 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt 

meg/Nem releváns 

6. Hatás  

6.1 
A tervezett fejlesztés több települési önkormányzat 

összefogásával, konzorciumban valósul meg. 

Megfelelt/Nem felelt 

meg/Nem releváns 

6.2 

A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasági terület-

felhasználású terület védelmére (is) irányul, és ez igazolásra került 

a támogatási kérelemben. 

Megfelelt/Nem felelt meg 

7.  Integrált megközelítés  

7.1 

A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek 

projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez és az 

illeszkedés bemutatásra került. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

8. Fenntarthatóság  

8.1 
A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) 

fenntartásának intézményi, műszaki háttere bemutatott. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

8.2 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást 

igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, 

karbantartási, pótlási költségeket. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

9. Esélyegyenlőség  

9.1 
Támogatást igénylő vállalja hátrányos helyzetű lakosok bevonását 

a kivitelezési munkákba.  
Megfelelt/Nem felelt meg 

10. Költséghatékonyság  

10.1 

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 

költségvetéssel tervezett. 

A költségvetés a Felhívás 5.7 pontjában előírt belső arányoknak 

megfelel. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt meg 

11. Eredményesség  

11.1. 
A kérelmező a „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények 
hossza” indikátor esetében célérték vállalást tesz és a vállalás 
összhangban van a projekt bemutatott tartalmával. 

Megfelelt/ Nem felelt 
meg 

 Összesen  
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Területspecifikus értékelési szempontok a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus 
mellékletében találhatók. 
 
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. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

5.1. A támogatás formája 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó 
terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás 
területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási 
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével. 

5.4. Előleg igénylése 

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

a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett 
esetén legfeljebb egymilliárd forint, 

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi 
állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat 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 ötszázmillió forintot. 

Az ba) vagy bb) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az 
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 
%-a. 

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 az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott 

naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.  

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a 
tartalmazza. 

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 

http://www.szechenyi2020.hu/
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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. 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 
elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 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. 

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. 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

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. 

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. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 
költségét! 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 
tartalmazza.  
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, 
immateriális javakat nem vásárolhatnak. 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

I. Projektelőkészítés költségei  
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

- környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat  
- egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat  
- egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, 

szakvélemények 
- műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)  
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Közbeszerzés költsége  

- közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység díja 

- közbeszerzési eljárás díja 
 
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

- hatósági díjak 
- projekt kapcsán szükséges településrendezési terv módosításának költsége 
- vízkárelhárítási terv 
- művelési ág váltás, művelési ágból való kivétel költségei 

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

Ingatlanvásárlás költségei 
Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: 

- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása, 
- kisajátítási terv, 
- értékbecslés, 
- ügyvédi díj, 
- egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség, 
- vezetékjogi kártalanítás. 
Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben 
számolható el, amennyiben a Felhívás 3.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek 
valamelyikének helyszínéül szolgál. 
A lehetséges kedvezményezett település helyi önkormányzatán kívül más szervezet 
ingatlanvásárlása nem támogatható. 
A megvásárolt ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt 
fenntartási időszak végéig nem idegeníthető el. 

 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 
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 költségei) elszámolhatóak, ha a projekt 
megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül kapcsolódnak. 
 
Terület-előkészítési költség 
A terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei. 
 
Építéshez kapcsolódó költségek  
A Felhívás 3.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek bontási, építési és vízépítési 
munkáinak költségei, továbbá a projekt megvalósítás miatt szükségessé váló helyreállítási munkák 
költségei. 
 
Eszközbeszerzés költségei 
Bekerülési érték, ill. annak egyes tételei az alábbi esetekben, amennyiben nem az építéshez 
kapcsolódó költségek között szerepelnek: 

- Bel- és csapadékvíz elvezetéséhez és átemeléséhez, a vizek szennyezésének 
megelőzéséhez szükséges műszaki eszközök (pl. szivattyúk, uszadék-fogók, stb.) 
beszerzése 

- Szivattyútelepek vezérlésének automatizálásához kapcsolódó rendszerek beszerzése 
 

Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  
 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
 
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége 
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Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
 
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
Az érintett lakosság kötelező szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó költségek 
(szakértői, előadói díjak, az előadások, képzések, rendezvények megszervezésének, 
lebonyolításának költségei, kommunikációs kampányok). 
 
Egyéb szolgáltatási költségek 

IV. Projektmenedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti szabályozás az 
elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra szervezetekre 
vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok számolhatók el a projekt 
menedzsment keretében: 
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: 

- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
- személyi jellegű egyéb kifizetések 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: 
- utazási költség 
- helyi közlekedés költségei 
- napidíj 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
Egyéb projektmenedzsment költség: 

- projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda,eszköz és immateriális javak bérleti költsége 
- projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

V. Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

VI. Tartalék 

Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások 

 

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. 

 

I. 200 millió Ft elszámolható összköltséget meghaladó projektek esetében alkalmazandó 
egyszerűsített elszámolás: 

 

A) Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében 
számolható el.  

A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával, 
és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a 44/2015. (XI. 2.) a közbeszerzési és 
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről MvM rendeletben 
rögzített díjszabás alapján. 
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Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához/támogatás 
igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé 
bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni. 

B) A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján 
egyszerűsített elszámolás keretében számolható el. 

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen 
megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával, 
ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével valósul meg. 

A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik: 

- Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.  
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az 
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási 
normákat kell figyelembe venni. 

- Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:  

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.  
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az 
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási 
normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. 
Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni. 

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt 
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő 
megtett út elkülönítését megfelelően biztosítani kell. 

C) A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el. 

Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 
élelmezési költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a rendeletben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi lehetővé. 

Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik.  

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés 
is megvalósul, a kiküldetési rendelvényen jelezni szükséges az érintett projektek regisztrációs számát és 
a regisztrációs számon az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét. 

 

II. 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében 
alkalmazandó egyszerűsített elszámolás: 

A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékos átalány 
alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében: 

 

Költségtípus 
Elszámolható mérték az 

összes elszámolható 
költség arányában 

Az elszámolhatóság feltétele 

Műszaki ellenőrzés  1% 
Az építési napló kivonatának benyújtása, amelyből 
látszik a műszaki ellenőr összes bejegyzése.  

Ingatlanvásárlás  2% 
Az ingatlan tulajdonba vételét igazoló földhivatali 
határozat benyújtása.  

Terület-előkészítés  2% 
A terület-előkészítés megtörténtét igazoló helyszíni 
ellenőrzés eredményes lezárása.  

Közbeszerzés  1% 
Legalább egy, a nemzeti közbeszerzési  
értékhatárt elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés 
sikeres lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató 

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
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az eljárás eredményéről) benyújtása.  

Projektmenedzsment 2,5% A záró kifizetési igénylés benyújtása. 

 

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt 
előírásokat. 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az 
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:  

- Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában); 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus 

vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj); 
- Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: 

projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb 
projektmenedzsment költség). 

 

Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbi költségelemek is tervezhetők: 

- munkabér 

- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

- személyi jellegű egyéb kifizetések. 

 
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a 
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók 
el.  

Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést 
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös 
önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a 
vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával. 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01. Vége: 
2021. december 31. 
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: nem releváns. 
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 
Jelen felhívás esetében e-beszerzés funkció használata nem releváns. 
 
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az 
elszámolás: 

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

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

3. Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén (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,  
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 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. 

 
 
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. 

 

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. 

Piaci ár igazolása: 

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 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak 
való megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, 
amennyiben korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább 
három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében. 
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység 
esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében. 

http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
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A három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, 
melyek tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, az árajánlatoknak 
rendelkezésre kell állniuk a kedvezményzetteknél, azonban az elszámolás mellékleteként nem szükséges 
benyújtani, 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 
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 független

5
 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, Rendeletben 
meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden 
esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani. 

 

                                                      
5
 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. 



29 
 

Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet  szerint jár el. 

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve 
(%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

5% 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

 Ingatlan vásárlás  2% 

 Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, 
stb.) 

2% 

 Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

 Projektmenedzsment 2,5% 

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

 Tartalék 5% 

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok 

 A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben 
megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak 
az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállításának 
költségei 

15% 

 Kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok 1% 

A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott átalánnyal történő 

elszámolását. 

A meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a 
közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, ingatlanvásárlás valamint a 
projektmenedzsment tevékenység elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható 
költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 11,5%-át.  

A projektmenedzsment költség elszámolható aránya átcsoportosítást követően sem haladhatja meg a 
2,5%-ot. Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 10 %-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása 
esetén lehet átcsoportosítani 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok 
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.  

A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott 
átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás nem megengedett. 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. 
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5.8. Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

a) a Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; 

b) saját teljesítés (kivéve az 5.5 pontban felsorolt költségeket); 

c) jogi tevékenységek költségei (kivéve közbeszerzési jogi szolgáltatás); 

d) levonható áfa; 

e) kamattartozás kiegyenlítés; 

f) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem 

térítendő támogatás formájában; 

g) hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 

h) deviza-átváltási jutalék; 

i) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség; 

j) bírságok, kötbérek és azok perköltsége; 

k) minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően 

nem alátámasztott. 

 
 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 
 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 
 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:  

1. Projekt-előkészítő Tanulmány és mellékletei 

2. Konzorciumi együttműködés nyilatkozata (amennyiben releváns) 

3. Integrált Településfejlesztési Stratégia (amennyiben releváns) 

4. Igazolás a kérelem tárgyát jelentő projektjavaslatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi 

szereplő által meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak való megfelelőségéről (csak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében releváns) 

 

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: 

1. Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns, a szechenyi2020 honlapon található útmutató és 

mellékletek alapján) 

2. Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja (minőségellenőrzési tanúsítványt, szabályossági 

tanúsítványt, utó/utólagos ellenőrzési jelentés), (amennyiben releváns) 
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3. Engedélyezési és kiviteli tervek, normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői 

költségvetés 

4. Jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező 

vagy hatóság erről szóló nyilatkozata 

5. Rendezett tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumok,  

6. Tervezői indoklások (amennyiben releváns) 

7. TVT illetékes Szakmai Bizottságának nyilatkozata 

8. Befogadói nyilatkozat 

9. Települési Vízkárelhárítási Terv (amennyiben releváns) 

10. Országos közút és/vagy vasút érintettsége esetén az előzetes egyeztetések lefolytatásának 

dokumentumai (a megfelelő támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, amennyiben 

releváns) 

11. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum 

12. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos 

értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns) 

13. Árajánlatok: 
a) A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki 

terv/műszaki leírás. 
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok 
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési 
tevékenység esetében tervezői költségbecslés. 

c) 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.  

 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni 
szükséges. 

1. a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek - a költségvetési szerv, a helyi 
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a 
közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - 
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás 
mintáját, 

2. a kedvezményezett - a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

3. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben 
releváns). 

4. Nyilatkozat finanszírozási mód választásáról 
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6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Minden olyan dokumentum, mely a támogatási kérelem benyújtásától a támogatási szerződés 
megkötéséig nem kerül benyújtásra és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az 1. kifizetési igénylés 
benyújtásáig előírja. 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 
oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az Útmutató célja, hatálya  
2. Kizáró okok listája 
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 
12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

A) Területspecifikus mellékletek: 

- Baranya megye 
- Bács-Kiskun megye 
- Békés megye 
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
- Csongrád megye 
- Heves megye 
- Komárom-Esztergom megye 
- Nógrád megye 
- Somogy megye 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
- Veszprém megye  

B) Általános mellékletek: 

1. Projekt-előkészítő tanulmány útmutató 
2. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelemhez) 
3. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatott projektekhez) 
4. A felhívás 2017.05.09-i módosítása során törlésre került. 
5. Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató (szakmai segédlet) 
6. TVT igazolás sablon 
7. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 
8. A települési csapadékvíz gazdálkodás szimulációs modelljének minimális műszaki specifikációja 

 

C) Felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok listája: 

Törvények 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2003. évi CXXV. évi törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
2011. évi CXCV. törvény államháztartásról 
 

Rendeletek 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 
10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 
123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízi-létesítmények védelméről 
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
275/2004 (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 
147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
321/2011 (XII.21) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 
és az esélyegyenlőségi mentorokról 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 
Uniós jogszabályok, rendeletek 
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1303/2013 EU rendelet  
 

D) Fogalomjegyzék: 

Árvíz: a rendes körülmények között vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése (elöntése), 

kivéve a belvízből és a szennyvízrendszerekből eredő elöntéseket. 

Belvíz: a rendes körülmények között vízzel nem borított földterületnek a talajvízből származó vagy a 

csapadékvízből összegyülekező víz alá kerülése (elöntése). 

Depónia: A csatornák és medrek kotrása során kikerült és azok mentén elhelyezett tömörítetlen föld, 

tartós víztartásra alkalmatlan. 

Fakadó vizes területek: felszín alatti víz (talaj-, réteg-, vagy karsztvíz) megjelenése a felszínen, valamint 
az árvízvédelmi töltés mentett oldalán lévő, olyan mélyfekvésű területek, amelyeken az árvízi víznyomás 
hatására szivárgó víz jut a felszínre és különböző nagyságú és időtartamú vízborítást okoz 

Fejlesztés (új létesítmények építése, bővítés): Meglévő vizek és vízépítési létesítmények (csatornák, 

tározók, műtárgyak stb.) kapacitásának bővítése, növelése, illetve azon új létesítmények építése, 

létrehozása, amelyekkel a kívánt infrastrukturális cél elérése biztosított. 

Felújítás (rekonstrukció): Műtárgyak, létesítmények, berendezések műszaki állapotának olyan mértékű 

javítása, hogy az jól megközelítse, elérje az azonos típusú új létesítmény műszaki állapotát. Vízépítés 

területén egyik tipikus felújítás: a meglevő, de nem megfelelően működő, eredeti (vízjogi engedélyben 

megadott) teljesítőképességre bővítendő vizek és vízi-létesítmények munkái, ide értve az építmény, ill. 

egyéb tárgyi eszköz alkotórészeit, lényeges elemeinek részleges cseréjét, valamint a kapcsolatos 

műtárgyak esetleges átépítését, illetve ha szükséges, újjal való felcserélését.  

Integrált településfejlesztési stratégia (ITS): Az integrált településfejlesztési stratégia egy fejlesztési 

szemléletű, középtávot (7-8 év) átölelő dokumentum, célja a településeken a területi alapú, területi 

szemléletű tervezés megszilárdítása, a településrészre vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon 

való érvényesítése. 

Helyi vízkár: sík- és dombvidéken, a kiépített védművek hiányában, vagy védművel védett, de védelmi 

szakasszal nem jellemezhető területeken fellépő káros vizek által okozott kártételek. 

Helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában, vagy védművel 

védett, de védelmi szakasszal nem jellemezhető területen fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá 

az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba vezetése, a védekezésre 

való felkészülés és az azt követő helyreállítás. 

Magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 
méter felett van. 

Projekttartalom: a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján a támogatási 

kérelemben, illetve a kifizetési igénylésekben, továbbá bejelentésekben, kérelmekben a projekttel 

kapcsolatban szolgáltatott adat. 

Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő 

dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projektadatlap 

és a mellékletek. 

Villámárvíz: A villámárvíz a kisvízfolyásokhoz kapcsolódó fogalom. Villámárvíz a kis, többnyire 20-30 

km2-t nem meghaladó főként hegy- és dombvidéki vízgyűjtő területtel rendelkező kisvízfolyásokon 

keletkezhet, a rövid időtartamú, a vízgyűjtőterülethez hasonló térbeli kiterjedésű és legfeljebb 3 óra 

időtartamú, lokális heves csapadékokból. Elnevezésének megfelelően gyorsan, legfeljebb 6 óra alatt 
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kialakul. Az előre jelezhetősége ezért többnyire nem megoldott, illetve arra csak on-line észlelőrendszer 

vagy az OMSz nagyfelbontású meteorológiai radar észleléseihez kapcsolódó figyelmeztetőrendszer 

működtetésével van lehetőség. Ha a kisvízfolyás valamely települést keresztez, vagy ártere érinti a 

település beépített területét, súlyos károkat okozhat. A települési csapadékvíz gazdálkodás műszaki 

tervezési feladatainál villámárvizek elleni védekezéshez a külterületi, településen kívüli vízgyűjtő 

lefolyásainak szimulációs számítási eredményeire van szükség. 

Vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási viszonyait, 

mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, 

minőségének és mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások végzése, ásványi 

nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja. 

Vízilétesítmény: az a mű (egyesített rendszer esetében víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés 

vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy 

minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása — 

ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást —, minőségének és 

mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi 

nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja. 

 
Vízkár elhárítási célú tározó:  

a) árvízi tározó: 
aa) záportározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, kizárólag az árhullámok csúcs 
vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló, időszakosan vizet tartó tározó,  
ab) árvízcsúcs-csökkentő tározó: a víz egy részének visszatartásával árhullámok csúcs-
vízhozamainak és -vízállásainak mérséklésére szolgáló vízilétesítmény, 
ac) szükségtározó: vízfolyások mentén, árhullámok részleges visszatartására kijelölt, ideiglenes 
vízvisszatartást szolgáló, be- és kivezetési helyekkel ellátott terület, 
ad) vésztározó: vízfolyások mentén, az árhullámok részleges visszatartására és a nagyobb károk 
megelőzésére töltésmegbontással – rendkívüli védekezési készültség vagy veszélyhelyzet esetén 
– igénybe vehető terület, 
b) belvíztározó: a belvíz összegyűjtésére szolgáló természetes határokkal, illetve töltésekkel 
körülvett terület 

 


