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FELHÍVÁS 

Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítására, energiahatékonysági fejlesztésére, rekonstrukciók 

megvalósítására 

A Felhívás címe:  

Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 

fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 

problémák feltárására  

 

A Felhívás kódszáma: KEHOP-2.1.11. 

 

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok és a víziközmű-szolgáltatók részére, 

a víziközmű hálózatok infrastruktúrájának átalakítására, fejlesztésére, műszaki állapotának javítására 

víziközmű-rendszerek energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések, a hálózati eredetű 

vízminőségromlás megszüntetése, rekonstrukciók, közszolgáltatási feladatok fenntartható megvalósítása, 

üzembiztonság növelése érdekében, valamint a víziközmű-hálózatok vízkészlet-gazdálkodási, tömörségi 

(vízveszteség és idegenvíz beszivárgás) szempontból történő állapotfelmérésére a megfelelő minőségű, 

hatékonyságú víziközmű-szolgáltatás megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy az EU-s és hazai határértékeknek 

megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz-szolgáltatás országos megvalósítását biztosítja, visszaszorítja az 

ivóvízminőségi problémákat, valamint támogatja a települési vízellátás fejlesztését, szennyvíz-elvezetés 

és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatását minden ágazatban. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén 

lehetséges a fejlesztések megvalósítása: 

1. célterület: Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése 

2. célterület: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései 

3. célterület: Víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása 

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, a víziközmű-szolgáltatók együttműködésének 

lehetőségével 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 projektek részére a 

Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 
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A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
1
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az országosan minél magasabb és egyenletesebb 

szolgáltatási színvonal eléréséhez, az energiatakarékosság fokozásához a víziközmű-

szolgáltatási ágazatban; 

 a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 

 

  

                                                      
1
 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 c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu  honlapon megjelenő 

közleményeket!  

 
 
 
  

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

 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A felhívás indokoltságát alátámasztja, hogy Magyarország népesedési folyamatai, valamint az ipari 

termelés átalakulása miatt a térségi víziközmű infrastruktúra számos esetben már nem alkalmazkodik a 

fogyasztói igényekhez, az így fenntartott hálózatokon a másodlagos vízminőségromlás problémát 

okozhat, valamint a szolgáltatás a hálózat egyes pontjain az alacsony áramlási sebességek, illetve a 

magas vízveszteségek miatt irreálisan költséges. 

A hálózati szerkezetből adódóan Magyarország több ellátási körzetében felmerülő probléma, hogy ugyan 

a szolgáltatott víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet) előírásainak, 

azonban rendszeresen előfordul hálózati eredetű, másodlagos vízminőségromlás. A felmerülő problémák 

eseti kezelése hosszú távon gazdaságilag nem fenntartható, mindemellett jelentős egészségügyi 

kockázatot rejt. 

A víziközmű ágazat tekintetében vízióként a fenntartható és versenyképes víziközmű-szolgáltatás, 

misszióként pedig egy olyan támogató környezet megteremtése került megfogalmazásra, amely lehetővé 

teszi a fenntarthatóságot és a minőségi javulást a víziközmű-szolgáltatásban, az indokolt költségek 

megtérülésének és a víziközmű rendszerek műszaki állapotának problémáját figyelembe véve. Ehhez 

nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) e 

felhívása.  

A felhívás célja a megnevezett célterületek támogatásával a víziközművek hatékonyságának növelése, a 

fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása. 

A cél az, hogy olyan fejlesztések kerüljenek támogatásra, amelyek a víziközmű-rendszerek műszaki 

állapotát javítják, a vízellátás biztonságát növelik, csökkentik a vízveszteséget, javítják a hidraulikai 

viszonyokat, hozzájárulnak a fenntartható üzemeltetéshez, továbbá a fejlesztések által kiváló minőségű 

szolgáltatás nyújtása, amely mind az ellátás színvonalának, mind a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet és 

vonatkozó szakági jogszabályok előírásainak megfelelő biztosítását jelenti. A fejlesztések által az 

időszakos vízminőségi kifogások megjelenésének megelőzése várható, valamint alacsonyabb 

energiafelhasználás mellett akár a vízbázisok terhelésének csökkentése is elérhető. Továbbá a 

szennyvízelvezető és -kezelő rendszerek is hatékonyabban, fenntarthatóbb módon, kevésbé 

környezetterhelő módon üzemelhetnek. 

A víziközmű-rendszerek műszaki állapotának felmérése, a problémák feltárása a közműhálózati 

beavatkozásokat megelőzően lehetővé teszi a fenntartható üzemeltetéshez szükséges majdani 

fejlesztések tervezett, ütemezett megvalósítását, amely fejlesztések által nő az ellátás biztonsága, 

csökken a vízveszteség.  

Jelen Felhívás célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az 

energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását valamint felújítási feladatok elvégzését, amelyek 

biztosíthatják a víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságát és versenyképességét. Az energetikai 

hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a 

statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson 

mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a 

fejlett EU tagállamokban. Jelen felhívás hozzájárul a víziközmű-szolgáltatás energiahatékonyságának 

javításához és a víziközmű-szolgáltatás és -rendszer fejlesztéséhez. 
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Kiemelkedő feladat a történelmileg, vagy a korábbi üzemeltetési struktúra miatt széttagolt, műszaki 

szempontból indokolatlanul megosztott ellátórendszer egységesítése, ahol az integráció nem igényel 

további technológiai fejlesztést és az integráció a rendszerek fenntarthatóságára mérhetően pozitív hatást 

gyakorol. A fejlesztési cél a KEHOP  2. prioritási tengely „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –

tisztítás, szennyvízkezelés”, valamint közvetve a KEHOP 5. prioritási tengely „2.5 Energiahatékonyság 

növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” fejlesztéseinek céljához járul hozzá. 

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

fenti célkitűzéseknek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 77 milliárd Ft, 

célterületenként az alábbi bontásban:. 

1. célterület: 40 milliárd forint;  

2. célterület: 35 milliárd forint; 

3. célterület: 2 milliárd forint.. 

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott kérelmek várható száma: 

1. célterület: 6-14 db;  

2. célterület: 8-25 db; 

3. célterület: 5-40 db. 

1.3. A támogatás háttere 

Az Európai Bizottság C(2015) 948. számú határozatával döntött a KEHOP elfogadásáról. A KEHOP 2. 

prioritási tengelye a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését 

célozza. A fenti célok elérése mellett a fejlesztések a KEHOP 5. prioritás „Energiahatékonyság növelése, 

megújuló energiaforrások alkalmazása” prioritási tengely céljaihoz is hozzájárulnak a hatékony és kisebb 

energiaigényű víziközmű rendszerek kialakításával. 

Jelen felhívást a KEHOP keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg. A felhívás megjelentetéséről és 

keretének mértékéről a Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatában döntött. A szakpolitikai felelős 

az innovációért és technológiáért felelős miniszter. 

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 8:30-16:00 óráig, pénteken 

8:30-14:00 óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu  oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!. 

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: 

Támogatási kérelem mindegyik célterület esetében kizárólag azon projektek esetében nyújtható be 

ahol a szakmai elvárásoknak megfelelő, a projekt fő tevékenységére irányuló (eredményes 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött) feltételes vállalkozói szerződés rendelkezésre áll. 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

3.1.1.1. Az 1. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 A regionális ivóvízhálózatok hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, 

módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés, vezetékek átmérőjének racionalizálása, körvezetékesítés, 

távvezeték építés, tározók, nyomásfokozók kiépítése/átépítése, meglévő regionális 

rendszerelemek beintegrálása átalakítással, funkcióváltással; 

 vízbázis átalakítása, víztermelés hatékonyságának javítása. 

 

3.1.1.2. A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, 

rekonstrukciója [csak a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: 

Vksztv.) 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukció]; 

 vízveszteség csökkentés legalább 10 %-kal [az egész hálózaton, vagy azon hálózati szakasz 

(zóna, körzet, stb.) vonatkozásában, ahol a vízveszteség csökkentésének mértéke 

számszerűsíthető módon bemutatható]; 

 a szennyvízelvezető hálózat esetén az idegenvíz csökkentése legalább 10 %-kal [az egész 

hálózaton, vagy azon hálózati szakasz (öblözet, alrendszer, körzet, stb.) vonatkozásában, ahol a 

az idegenvíz csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon bemutatható]; 

 víztermelés hatékonyságának javítása; 

 szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója, beleértve az építészeti és gépészeti feladatokat (csak 

a Vksztv. 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, a MEKH által jóváhagyott 

rekonstrukció); 

 víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése (üzemeltetés hatékonyságát javító, 

energiafelhasználást és üzemeltetési költségeket csökkentő tevékenységek, energiatakarékos 

eszközök, berendezések beszerzése valamint technológiák alkalmazása). 

 

3.1.1.3. A 3. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 nagyobb átmérőjű (ø > 250 mm), meglévő, leűrített ivóvíz vagy átmosott szennyvíz vezetékek 

tisztítónyíláson keresztüli, belső kamerás és műszeres állapotfelmérése és vizsgálata a bekötési 

pontokig, különös tekintettel az alábbiakra: 

o tömörségvizsgálat (idegenvíz-betörés, ill. beszivárgás helyeinek, továbbá csőtörés, 

beszakadás helyeinek pontos meghatározása); 
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o visszatérő dugulások kiváltó okainak felderítése (csatornaszakaszok egymásba 

illesztésének vizsgálata, illesztéseknél gyökérbenövés vagy új rákötések okozta építési 

törmelék helyének felderítése); 

o megfelelő lejtés ellenőrzése, csatornaszakasz süllyedések felderítése; 

o csőátmérők lekövetése műszeres méréssel; 

o falvastagság, illetve maradék falvastagság mérése; 

o csőszerkezet állapotának, struktúrájának felmérése; 

o csőfal mögötti üreges terek, ágyazati tömörségi hibák felmérése; 

o a csővezeték szerkezeti és kötési hibáinak felmérése; 

 műszeres vízszivárgás vizsgálat; 

 összefüggő szakvélemény készítése az ipari kamerás felvételek és a műszeres vizsgálatok 

alapján, a berendezés által mért távok feltüntetésével; 

 beavatkozási terv készítése a sürgősségi rangsor alapján, a Gördülő fejlesztési terv
2
 kívánalmai 

szerint.  

 A helyszíni szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszállási költségek, valamint az ehhez kapcsolódó 

előkészítési és a helyreállítási feladatok költségei elszámolhatóak. Sürgősségi felár ugyanakkor 

nem számolható el. 

Az 1. célterület tevékenységeire támogatási kérelmet benyújtók a 2. célterület tevékenységeivel 

kiegészülve, komplexebb fejlesztéseket valósíthatnak meg. 

A 3. célterületre a másik két célterület tevékenységeivel együtt támogatási kérelem nem 

nyújtható be. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

3.1.2.1. Az 1. célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

 hálózat mechanikai tisztítása (kizárólag a kivitelezés részeként, a fejlesztéssel érintett 

vezetékrendszerekben az építés befejezését követően egy alkalommal); 

 irányítási rendszerek telepítése; 

 tűzcsapok telepítése; 

 víztározók, magastározók felújítása, korszerűsítése; 

 kezelőépületek kialakítása, felújítása; 

 rekonstrukció; 

 az üzemeltetés hatékonyságát javító, energiafelhasználást és üzemeltetési költségeket 

csökkentő technológiák beépítése; 

 projekt előkészítés; 

 beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei. 

3.1.2.2. A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

 az ivóvízhálózat mechanikai tisztítása (kizárólag a kivitelezés részeként, a fejlesztéssel érintett 

vezetékrendszerekben az építés befejezését követően egy alkalommal végezhető); 

- tározók, nyomásfokozó berendezések beszerzése, kiépítése és átépítése 

 irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése; 

 meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása; 

                                                      
2
 A Gördülő fejlesztési terv az adott víziközmű hosszú távú (15 éves) felújítási és pótlási, valamint beruházási feladatait rögzíti. 
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 kezelőépületek felújítása, energiahatékonysági átalakítása; 

 vízveszteség mértékének meghatározására szolgáló felmérés, tanulmány készítése, ehhez 

szükséges eszközök beszerzése; 

 szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai 

szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez; 

 biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai 

szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez; 

 eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek: 

- nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, vagy 

- a technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, vagy a hajtás szabályzás 

eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai 

szempontból nem erdeményez legalább 10 %-os energia megtakarítást; 

- amennyiben a támogatható szivattyú cserék, meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás 

szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest 

energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni; 

- technológiai villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest 

energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást eredményez és az ehhez illeszkedő 

technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése; 

- az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó 

elemek; 

- víziközművet kiszolgáló villamos hálózat energetikai felújítása, fejlesztése; 

 projekt előkészítés; 

 beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei; 

3.1.2.3. A 3. célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

 az ivóvízhálózat vizsgálatához kapcsolódó leűrítés, tisztítás, feltöltés, öblítés, mosatás, valamint 

utófertőtlenítés, laborvizsgálat (kizárólag a vizsgálattal érintett szakaszokon végezhető egy 

alkalommal); 

 a szennyvízhálózat vizsgálatához kapcsolódó leűrítés és átmosás (kizárólag a vizsgálattal érintett 

szakaszokon végezhető egy alkalommal); 

 beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei. 

A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások az 1. és 2. célterület esetében:  

 Építési jellegű munka lehet a közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték 

kiépítése. 

 Építési jellegű munka lehet a beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak 

helyszínének kialakítása, felépítése. 

 A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a 

megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési 

soron kell elszámolni). 

 Tűzivízrendszerek kiépítése, kizárólag a fejlesztéssel érintett hálózati szakaszokon, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges. 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti 

állami támogatásnak, amennyiben az elszámolható költségek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 



11 

továbbiakban: Sztv.) alapján települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a 

Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválhatóak és   teljesülnek a 

természetes monopólium feltételei: : 

- az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz közvetlen versennyel nem érintett, mivel pl. a 

replikáció nem gazdaságos, 

- az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz tekintetében a magánfinanszírozás nem jellemző, 

valamint  

- az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz a társadalom egészének nyújt előnyöket (azaz nem 

úgy alakítják ki, hogy egy adott vállalkozást/ágazatot részesítsen előnyben)
3
 

 

A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósuló infrastruktúra üzemeltető részére történő átadása 

abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, 

amennyiben 

a. az üzemeltetőt nyílt, átlátható és diszkriminációmentes eljárás keretében választották ki, 

vagy 

b. az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal 

összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló 

(liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált 

földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet ha az üzemeltető egy másik liberalizált 

(földrajzi és/vagy termék-) piacon is működik, ki kell zárni a kereszttámogatást (a többi 

tevékenységtől elkülönült könyvelés, a költségek és a bevételek elkülönítése), valamint a 

jogi monopólium tárgyát képező tevékenységre nyújtott állami finanszírozást más 

tevékenységekre nem veheti igénybe.; vagy 

c. az üzemeltető az infrastruktúra üzemeltetéséért piaci díjat fizet a tulajdonosnak. 

 

Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesül, a támogatható tevékenységek finanszírozása az 

üzemeltető szintjén az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül és a 

tulajdonos az üzemeltetővel, az uniós joggal való összeegyeztethetőséget biztosító támogatási kategória 

szabályainak megfelelő szerződéskötésre köteles. Ebben az esetben a Támogatást igénylőnek vállalnia 

kell, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat szabályaival vagy a csekély összegű közszolgáltatási 

támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL 

L 114., 2012.4.26., 8. o.) [a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) szabályaival összhangban 

nyújtható a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. 

A Támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatásból beszerzett eszközök üzemeltetésbe adása esetében 

a 2012/21/EU bizottsági határozat szabályaival vagy a 360/2012/EU bizottsági rendelettel] összhangban 

közszolgáltatási szerződést köt az üzemeltetővel és azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) alapján bejelenti a Támogatásokat 

Vizsgáló Irodának. 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek, amennyiben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti 

állami támogatásnak minősülnek, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására 

vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) 

                                                      
3
 Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény 211-212. pontja 

(http://tvi.kormany.hu/tamogatas)pontja (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 

http://tvi.kormany.hu/tamogatas
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Korm. rendelet alapján uniósversenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási 

kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

 A kérelem beadását és a 

közfeladattal történő megbízást 

megelőzően felmerült projekt 

előkészítés 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. 

§ 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. 

§ 2. pontja szerinti 

szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel 

kapcsolatos fejlesztések 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 15. § 13. pontja 
szerinti csekély összegű 
közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 15. § 14. pontja 
szerinti közszolgáltatásért 
járó ellentételezés 

 

(1. és 2. célterület) Az 

ivóvízhálózat hidraulikai és 

vízminőségi szempontból 

kedvezőbb átalakítása, 

módosítása, rekonstrukciója 

(mint pl. vezetékek átmérőjének 

racionalizálása, 

körvezetékesítés, tisztító 

szelvények telepítése, új 

nyomásfokozók, tározók, 

kialakítása, átalakítása, 

ellátásbiztonságot fokozó 

berendezések beépítése, 

energiahatékonyságot fokozó 

eszközök beépítése) 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 13. pontja 

szerinti csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 14. pontja 

szerinti közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

(1. célterület) Vízbázis 

átalakítása, víztermelés 

hatékonyságának javítása 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 13. pontja 

szerinti csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 14. pontja 

szerinti közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

(2. célterület) 

Szennyvízelvezető hálózat 

esetén az idegenvíz 

csökkentése  

255/2014. (X.10.) rendelet 14. § 2. 

pontja szerinti szennyvízelvezetéssel 

és -kezeléssel kapcsolatos 

fejlesztések 

255/2014. (X.10.) rendelet 

15. § 13. pontja szerinti 

csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X.10.) rendelet 

15. § 14. pontja szerinti 

közszolgáltatásért járó 

ellentételezés 

(2. célterület) 

Szennyvízelvezető hálózat 

rekonstrukciója 

255/2014. (X.10.) rendelet 14. § 2. 

pontja szerinti szennyvízelvezetéssel 

és -kezeléssel kapcsolatos 

fejlesztések 

255/2014. (X.10.) rendelet 

15. § 13. pontja szerinti 

csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 
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255/2014. (X.10.) rendelet 

15. § 14. pontja szerinti 

közszolgáltatásért járó 

ellentételezés 

(2. célterület) 

Víziközműszolgáltatás 

energiahatékonyságának 

növelése 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. 

§ 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. 

§ 2. pontja szerinti 

szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel 

kapcsolatos fejlesztések 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 15. § 13. pontja 
szerinti csekély összegű 
közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 15. § 14. pontja 
szerinti közszolgáltatásért 
járó ellentételezés 

 

(3. célterület) Az ivóvízhálózat 

állapotának műszeres 

vizsgálata 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 13. pontja 

szerinti csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 14. pontja 

szerinti közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

(3. célterület) 

Szennyvízelvezető hálózat 

állapotának műszeres 

vizsgálata 

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 14. 

§ 2. pontja szerinti 

szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel 

kapcsolatos fejlesztések 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 15. § 13. pontja 

szerinti csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 15. § 14. pontja 

szerinti közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

(1. és 2. célterület) Hálózat 

mechanikai tisztítása a 

fejlesztéssel érintett 

vezetékrendszerekben 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 13. pontja 

szerinti csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 15. § 14. pontja 

szerinti közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

(1. és 2. célterület) Az 

üzemeltetés hatékonyságát 

javító, energiafelhasználást és 

üzemeltetési költségeket 

csökkentő technológiák 

beépítése 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X.rendelet 14. § 2. pontja 

szerinti szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

Igazodik a főtevékenység 

támogatási kategóriájához 
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(1. és 2. célterület) Projekt 

előkészítés 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X.rendelet 14. § 2. pontja 

szerinti szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

Igazodik a főtevékenység 

támogatási kategóriájához 

(mindhárom célterület) 

Beruházás végrehajtásához 

kapcsolódó 

projektmenedzsment, általános 

költségek és szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X.10rendelet 14. § 2. 

pontja szerinti szennyvízelvezetéssel 

és -kezeléssel kapcsolatos 

fejlesztések 

Igazodik a főtevékenység 

támogatási kategóriájához 

(3. célterület) Víziközműhálózat 

vizsgálatához kapcsolódó 

leűrítés, tisztítás, öblítés, 

utófertőtlenítés, mosatás, 

feltöltés és laborvizsgálat 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X.10) Korm. rendelet 14. § 

2. pontja szerinti 

szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel 

kapcsolatos fejlesztések 

Igazodik a főtevékenység 

támogatási kategóriájához 

(1. és 2. célterület) 

Víziközműszolgáltatás 

energiahatékonyságának 

növelése (üzemeltetés 

hatékonyságát javító, 

energiafelhasználást és 

üzemeltetési költségeket 

csökkentő tevékenységek, 

energiatakarékos eszközök, 

berendezések beszerzése 

valamint technológiák 

alkalmazása). 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

255/2014. (X.10) Korm. rendelet 14. § 

2. pontja szerinti 

szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel 

kapcsolatos fejlesztések 

Igazodik a főtevékenység 

támogatási kategóriájához 

(1. célterület) 

Ivóvízhálózatoknál, a vízellátás 

biztonságát növelő, valamint 

vízveszteséget csökkentő 

berendezések beszerzése és 

beüzemelése, melyek 

hozzájárulnak a fenntartható 

üzemeltetéshez, továbbá a 

beszerelésük által javul a 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14. § 1. pontja szerinti ivóvízminőség-

javítás ivóvíz-kezelési technológiák 

fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek 

kialakításával, rekonstrukcióval, illetve 

ezek kombinációjával 

Igazodik a főtevékenység 

támogatási kategóriájához 
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szolgáltatás minőség és az 

ellátás szinvonala. 

Ivóvízhálózatoknál, szolgáltatás 

minőségét, költségeket 

csökkentő fogyasztói 

elégedettséget szolgáló 

berendezések beszerzése, 

valamint  alkalmazása.  

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

Az 1. célterület esetében a 3.1.1.1. és a 3.1.2.1. pontokban a 2. célterület esetében a 3.1.1.2. és a 

3.1.2.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, 

különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

 A víziközmű közhálózat részét nem képező vezetékhálózat és műtárgyai kiépítése, beszerzése és 
rekonstrukciója. 

 Előközművesítés. 

 Korábban felhagyott vízműtelepek és vezetékek bontása és rekultivációja. 

 Olyan kapacitások és hálózati elemek kiépítése, amely későbbi kihasználása, illetve gazdaságos 
működtetése nincsen reálisan alátámasztva. 

 A projekt fő célkitűzéseinek elérését közvetlenül nem befolyásoló, avult, elhanyagolt hálózat, 
hálózati műtárgyak rekonstrukciója a projekt összköltségének 20%-át meghaladó mértékben. 
(Azaz ahol például vízveszteség csökkentés, idegen víz csökkentés nem történik, maximum a 
költségek 20%-áig lehet beavatkozni, de ezen szakaszoknak is a GFT-ben szereplniük kell.) 

 Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 
o A beruházás végén felszámolt, ideiglenes infrastrukturális elemek, valamint a 

működéshez szükséges energiaellátás kiépítése támogathatóak. 
 

A 3. célterület esetében a 3.1.1.3. és a 3.1.2.3. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően 

más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

 újonnan létesült hálózati szakaszok használatbavétel előtti vizsgálata; 

 bekötéseken túli csővizsgálat; 

 kamerás kútvizsgálat; 

 elkülönített csapadékvízgyűjtő rendszer vizsgálata; 

 üzem alatti nyomócsövek lezárás (dugózás) nélküli vizsgálata; 

 kis átmérőjű (ø250 mm alatti) vezetékek vizsgálata; 

 víziközmű hálózat részét nem képező vezetékhálózat vizsgálata; 

 duguláselhárítás; 

 mérőórák, -műszerek beszerzése és felszerelése; 

 építési tevékenységek: 

o bontással járó vagy bontás nélküli csatornajavítás, csatornacsere; 

o tisztítónyílások létesítése, átalakítása, bővítése; 

o cső- illetve vízvezeték szerelés, bekötés; 

o tűzcsapok telepítése; 

o tűzivízrendszerek kiépítése; 

A fentieken túl valamennyi célterület esetében nem támogatható: 

 A támogatási szerződés megkötése után elvégzett, nem a kivitelező vállalkozó feladatai között 
megjelenő projektelőkészítési költségek. 

 Nem támogatható az a fejlesztés, amelyet olyan ingatlanon kívánnak megvalósítani, amelyhez a 
támogatást igénylő nem rendelkezik a tulajdonostól vagy a tulajdonosi joggyakorlótól hozzájáruló 
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nyilatkozattal. (A tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló nyilatkozata szükséges, hogy 
hozzájárul a projekt megvalósulásához, és nem tesz olyan intézkedést a támogatást igénylővel 
szemben, amely a támogatási kérelem cél megvalósulását szolgáló – fenntartási kötelezettség 
végéig tartó – a projekt támogatási szerződésében és a Felhívás fenntartási rendelkezéseiben 
foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.) 

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  

1. célterület  

A projekt csak akkor tekinthető megvalósultnak, ha a fejlesztéssel érintett rendszernél az átadási 

pontokon mért vízminőség mindenben megfelel a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak. A 

projekt záró beszámolója az üzemeltetési engedély benyújtása esetén fogadható el. 

A támogatást igénylő a fenntartási időszak kezdetére köteles megfelelni az alábbi szempontoknak külön-

külön, vagy a szempontok kombinációiban: 

o A fejlesztések révén hatékonyabb, kisebb költségű üzemeltetés biztosítható,  

o a fejlesztések révén műszakilag és gazdaságilag optimális hidraulikai állapot valósul meg,  

o a fejlesztések révén a vízbázisok terhelése megváltozik. (Vízbázisfejlesztés/átalakítás 

esetén kötelező műszaki mutató) 

 A beruházásnak műszakilag megvalósíthatónak és üzemeltethetőnek kell lennie, meg kell felelnie 

az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó 

európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak; nem nyújtható támogatás, amennyiben a beruházás mindezen kitételeknek nem 

felel meg. 

 A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe kell venni az adott 

technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott 

referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat. 

 A tervezés során a költséghatékonyságot, ár-érték arányt és gazdaságos működtethetőséget, 

fenntarthatóságot figyelembe kell venni. 

 A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és klímavédelem 

szempontjainak érvényesítése elvárás. 

 Amennyiben a fejlesztés korábban támogatásból megvalósult infrastruktúrát érint, a fejlesztés 

eredménye nem lehet hátrányos hatással a korábban kialakított infrastruktúra fenntarthatóságára, 

üzemeltethetőségére. A tervezésnél figyelemmel kell lenni a kettős finanszírozás kizárására. 

2. célterület  

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

szükséges: 

 A beruházásnak műszakilag megvalósíthatónak és üzemeltethetőnek kell lennie, meg kell felelnie 

az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó 

európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak; nem nyújtható támogatás, amennyiben a beruházás mindezen kitételeknek nem 

felel meg.  
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 A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe kell venni az adott 

technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott 

referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat. 

 A tervezés során a költséghatékonyságot, ár-érték arányt és gazdaságos működtethetőséget, 

fenntarthatóságot figyelembe kell venni.  

 A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és klímavédelem 

szempontjainak érvényesítése elvárás. 

 Amennyiben a fejlesztés korábban támogatásból megvalósult infrastruktúrát érint, a fejlesztés 

eredménye nem lehet hátrányos hatással a korábban kialakított infrastruktúra fenntarthatóságára, 

üzemeltethetőségére. A tervezésnél figyelemmel kell lenni a kettős finanszírozás kizárására. 

 A támogatást igénylő a fenntartási időszak végére köteles megfelelni az alábbi 

szempontoknak:  

 A vízveszteség legalább 10%-kal csökkent azon hálózati szakasz (zóna, körzet, stb.) 

vonatkozásában, ahol a vízveszteség csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon 

bemutatható, vagy 

 az idegenvíz csökkentése legalább 10%-kal a szennyvízelvezető hálózat esetén azon hálózati 

szakasz (öblözet, alrendszer, körzet, stb.) vonatkozásában, ahol az idegenvíz csökkentésének 

mértéke számszerűsíthető módon bemutatható, vagy 

 a fejlesztések révén hatékonyabb, kisebb költségű üzemeltetés biztosítható, vagy  

 a fejlesztések révén műszakilag és gazdaságilag optimális hidraulikai állapot valósul meg, vagy  

 a fejlesztések révén a vízbázisok terhelése megváltozik (csökken). 

3. célterület 

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

 A támogatási kérelem mutassa be a pályázó által üzemeltetett víziközmű rendszer(ek) vizsgálati 

igénnyel érintett részeire vonatkozóan a hálózati vezetékek műszaki paramétereit: 

o anyagát, 

o átmérőjét, 

o korát, 

o vezetékszakasz hosszát 

o a vizsgálattal érintett vezetékszakasz aránya a víziközmű rendszer teljesz hosszához 

viszonyítva  

o állapotát; 

 A támogatási kérelem benyújtásakor adja meg a pályázó az üzemeltetett víziközmű rendszer(ek) 

vizsgálati igénnyel érintett részeire az 1 km vezetékhosszra eső hibák átlagos számát, 

hibatípusonként osztályozva, különös tekintettel a csőtörésekre; 

 A vizsgálat menetének tervezése és időigényének megbecslése (a költséghatékonyság szem előtt 

tartásával) a kedvezményzett feladata, célszerűen ajánlattal igazoltan; 

 Tekintve, hogy a vizsgálat meglévő közművet érint, a vizsgálat nem lehet hátrányos hatással a 

szolgáltatás minőségére, üzembiztonságára. A tervezésnél figyelemmel kell lenni a kettős 

finanszírozás kizárására. 

 A támogatást igénylő a projektmegvalósítás végén köteles megfelelni az alábbi 

szempontoknak:  

o A vizsgálat végén a mérési adatok birtokában szakvéleménnyel alátámasztott beavatkozási 

tervvel rendelkezik, amelyet a Vksztv. és a Vhr.-ben foglaltaknak megfelően határidőre a Gördülő 

fejlesztési terv adatbázisába feltölt, és arról az Irányító Hatóságot tájékoztatja. A MEKH által 

jóváhagyott, módosított GFT-határozatot a kézhezvételtől számított 15 napon belül az IH részére 

megküldi. 
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Mindhárom célterület tekintetében a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a fő tevékenységre 

vonatkozóan eredményesen lefolytatott - feltételes - közbeszerzéssel, amelyre a közbeszerzésekért 

felelős miniszter támogató vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítványt adott
4
, valamint a 

lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéssel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés 

mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre 

kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével 

kapcsolatos 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 Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében. 

 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 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.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 

munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 

projektarányos akadálymentesítés.   

 Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.   

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a 

helyi  esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.   

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az  igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi 

terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.   

 Azon projekteknél, ahol releváns: a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét 

tudatosan minimalizálni kell;  

 Minden, a projekt részeként indított beszerzés (eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások 

beszerzése) esetén figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat. A rendezvények, 

egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük; 

 A beruházás legyen összhangban az uniós elvárásokkal/lehetőségekkel, különösen a zöldebb, 

karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a 

                                                      
4
 Amennyiben jogszabály az ex-ante ellenőrzést előírja. 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
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körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a 

kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdításával. 

Az alábbi 2 intézkedésből egy vállalás teljesítése kötelező: 

 A megvalósítást végző szervezetben, intézményben esélyegyenlőségi munkatársat, felelőst 

alkalmaz. 

 A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára legalább 10 órás 

esélyegyenlőségi képzést tart. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  

A projekt tartalmával kapcsolatos egyéb korlátozások: 

 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma az Európai Bizottság által 

elfogadott Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program szakirányú célkitűzéseivel, 

valamint a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

 A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy együttműködnek az Irányító Hatósággal, valamint 

az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során;  

 A KEHOP által támogatott szerződésekben ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá 

eső alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A Kedvezményezett köteles a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása során az Ajánlati Felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel 

megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson a kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 

harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) 

átdolgozására is.  

 A projekttel kapcsolatos terveket a Magyar Mérnöki Kamara honlapján megtalálható 

„Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei” szabályzat figyelembe vételével kell 

elkészíteni. (https://www.mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/szabalyzatok) 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a 

projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

Minden mérföldkő teljesítését követően, kedvezményezett, kifizetési igénylés részeként benyújtott 

szakmai beszámoló keretében mutatja be a mérföldkő teljesülésével kapcsolatos eredményeket, 

előrehaladást.  

Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a kifizetési kérelemhez meghatározott mérföldkő teljesül. 

A projekt előkészítés költségeinek utólagos elszámolása az első mérföldkő teljesítése előtt benyújtható. 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre 

vonatkozó elvárások 

Közbeszerzési kötelezettség:  

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési 

eljárást folytat le, abban az esetben is a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

https://www.mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/szabalyzatok
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alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) XVI. fejezet rendelkezései szerint köteles eljárni. 

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. 

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor 

nem minősül fizikailag befejezettnek. 

Jelen felhívás szerint a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a fő tevékenység megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a feltételes szerződés rendelkezésre állása. 

Támogatás a projekt megvalósításának előkészítésére irányuló tevékenységek esetében az első kifizetési 

igénylés keretében utólag igényelhető és elszámolható. 

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 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 30 

hónap áll rendelkezésre azzal, hogy a projektek fizikai véghatárideje legfeljebb 2023. november vége, 

melytől eltérni kizárólag az IH és a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkára 

együttes jóváhagyásával lehet. 

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 a támogatási szerződésben rögzített dátum. 

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

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő 36 hónapon belül a nyújtott 

támogatással el kell számolni. 
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3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

A projektek megvalósítási területe Magyarország. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel (szolgáltatással) érintett 

ingatlan(ok) (közművagyon) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a 

projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja 

legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig. 

A fenti rendelkezéstől eltérően támogatás folyósítható, amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a 

projekt fő tevékenységéhez kiviteli szerződéshez kapcsolódó teljesítés elszámolásának megkezdéséig a 

tulajdonviszonyok rendezettségét bemutatja, illetve a rendezésről részletes cselekvési tervet nyújt be. 
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3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

1. célterület 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa Azonosító 

Megfelelő minőségű közműves 

ivóvízzel ellátott lakosok száma
5
 

KA fő OP kimeneti S2.1 

Az üvegház-hatást okozó gázok éves 

csökkenése
5
 

KA 
tonna CO2 

egyenérték 
OP kimeneti CO34 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energia 

felhasználás csökkenés 

KA PJ/év OP kimeneti 14 

 

2. célterület  

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa Azonosító 

Jobb vízellátásban részesülő további 

népesség
6 

KA fő OP-kimeneti CO18 

Javított szennyvíz-kezelésben 

részesülő további lakosság 
KA fő OP-kimeneti CO19 

Az üvegház-hatást okozó gázok éves 

csökkenése
7
 

KA 
tonna CO2 

egyenérték 
OP kimeneti CO34 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energia felhasználás 

csökkenés 

KA PJ/év OP kimeneti 14 

 

3. célterület  

A célterület esetében nem releváns. 

 

A támogatási kérelemben a tervezett fejlesztéssel arányos mértékben kell a vállalt indikátor célértéket 

megadni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 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.  

                                                      
5
Kötelezően megadandó 

6
 Derogációs megfelelésen túl, a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben szereplő paraméterek szerinti jobb vízminőség elérése, 

valamint bármely, a technológiai kezelés következtében előforduló paraméter javítása, amelyről feltételezhető, hogy olyan 
mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen a kezelt vízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelent. 
7
 1MWh villamos energia à 250 kg CO2 ekvivalens, ivalens 

(https://www.electricitymap.org/zone/HU) 

https://www.electricitymap.org/zone/HU
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Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói 

okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, 

illetve a kedvezményezett– a vis maior esetét kivéve– a támogatás arányos részét, a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. 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 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  

1. célterület  

Javasolt szakpolitikai mutatók: 

Kitermelt vízmennyiség, ezer m
3
/év (fizetett vízkészletjárulék

8
 alapján – adatforrás: Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságok) 

Felhasznált energia mennyisége, GJ/év (energiaszolgáltatók által megadott adatok, vagy a számlázott 

mennyiségek alapján) 

2. célterület  

Javasolt szakpolitikai mutatók: 

Vízveszteség csökkenés mértéke [%] illetve [m
3
/km/nap vagy m

3
/km/év], amennyiben releváns. 

Idegenvíz csökkenés mértéke [%] illetve [m
3
/km/nap vagy m

3
/km/év], amennyiben releváns. 

Felújított vízellátó-hálózat szakasz hossza [m], amennyiben releváns.. 

Felújított szennyvízgyűjtő-hálózat szakasz hossza, [m], amennyiben releváns. 

3. célterület  

A célterület vonatkozásában az alábbi szakpolitikai mutatók javasoltak:. 

 A projekt keretében vizsgált ivóvízvezetékek hossza összesen a mérési jegyzőkönyvek szerint 

(méterben); 

 A projekt keretében vizsgált ivóvízvezetékek hosszának aránya a projekttel érintett 

víziközműrendszer(ek) (MEKH által nyilvántartott) teljes hosszához (százalékban); 

 A vizsgált szennyvízelvezető csővezetékek hossza összesen a mérési jegyzőkönyvek szerint 

(méterben); 

 A projekt keretében vizsgált szennyvízelvezető csővezetékek hosszának aránya projekttel érintett 

víziközműrendszer(ek) (MEKH által nyilvántartott) teljes hosszához (százalékban). 

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. 

                                                      
8
 A vízkészletjárulék megállapításával, fizetési kötelezettségével, számításával kapcsolatos előírásokat a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet tartalmazza. 



24 

3.9. Biztosítékok köre 

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

3.10. Önerő 

A mindhárom célterület esetében a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt 

támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az 

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam 

ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás  

minősül. 

A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre 

állásáról. (Kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok, esetén 

a támogatást igénylői nyilatkozaton felül szükséges a képviselő-testületi határozat, vagy a képviselő-

testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása 

alapján a polgármester nyilatkozata, költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői 

nyilatkozaton felül szükséges az irányító szerv vezetőjének nyilatkozata is a saját forrás biztosításáról). 

Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előleg igénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 

6. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.  

A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 128. § (3) 

bekezdése szerinti halasztott önerő alkalmazható. A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható 

költségeit önerőből szükséges fedeznie. Kedvezményezett a projekt el nem számolható, illetve 

elszámolható, de elszámolni nem kívánt költségeinek fedezetéül szolgáló önerőt is igazolni köteles, a 

fentiekben részletezett módon. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. célterület 

A célterület esetében támogatási kérelmet a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű 

szolgáltató és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság nyújthat be. 

Támogatási kérelem benyújtására a az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 

fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet)1/A. § alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (továbbiakban: NFP) és a fenti pontokban felsorolt támogatást igénylők konzorciumának is van 

lehetősége. 
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2. célterület 

A célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

A. a Vksztv.1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelős 

önkormányzatok konzorciuma; 

B. az ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelősök és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltató együttesen 

konzorciumban;  

C. amennyiben a támogatási forrásból finanszírozható beruházások, felújítások a Magyar Állam 

ellátásért való felelősségi körébe tartozó állami vagyonelemeken valósulnak meg, a többségi állami 

tulajdonban álló víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok önállóan 

és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság is jogosultak a támogatási 

igény benyújtására. 

Támogatási kérelem benyújtására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1/A. § alapján az NFP és a fenti 

pontokban felsorolt támogatást igénylők konzorciumának is van lehetősége. 

 
3. célterület 

A célterület esetében támogatási kérelmet a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja 

szerinti, Magyarországon víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok, a 

többségi állami tulajdonban álló víziközmű-vagyonelemek esetében a Nemzeti Vízművek Zártkörűen 

működő Részvénytársaság nyújthatnak be. 

 

Támogatási kérelem benyújtására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1/A. § alapján az NFP és a fenti 

pontokban felsorolt támogatást igénylők konzorciumának is van lehetősége. 

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: 

Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén nem nyújtható támogatás továbbá: 

 olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi; 

 azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett,  európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett 

eleget. 

Csekély összegű közszolgáltatási támogatási jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá 

 olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett 

eleget. 

 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem 

volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került 
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4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 19. naptól 2022. március 31. napig van lehetőség.  

A támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő harmincadik nap előtt nem nyújtható be. 

Amennyiben a beérkező támogatási kérelmek száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az irányító 

hatóság egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

2021.08.30. 

2021.09.30. 

2021.11.30. 

2021.12.31. 

2022.01.31. 

2022.02.28. 

2022.03.31. 

4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. 

pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot is!  

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
9
 látták el postai úton is 

be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon 

belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás
10

/futárposta-

szolgáltatás
11

 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

                                                      
9
 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
10

 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 

postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 
11

 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 

órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a 
postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes 
felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy 
címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk 
figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény 
rendelkezései alapján – nem vehető igénybe. 
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Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős  

Helyettes Államtitkárság 

1437 Budapest, Pf. 328 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 

és címét! 

 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és a kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

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. 

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 Felhívásban meghatározott támogatást igénylők körébe tartozik, 

és nem tartozik az ÁÚF 2. pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

d) a projekt ütemezése megfelel az Operatív Program szabályozásainak. 

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 
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a) A támogatást igénylő a Felhívás 6.1. pontjában szereplő dokumentumokat csatolta. 

 

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. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok 

Abban az esetben, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg, a támogatási 

kérelem az értékelés során elutasításra kerül. 

 Értékelési előfeltételek Megfelelt 

1. A projekt illeszkedik jelen felhívás céljaihoz és elérni kívánt 

eredményeihez (az 1.1.-es pontban meghatározott célterületek 

figyelembevételével). 

igen/nem 

2. A projekt megfelel a 3.4.1.1 alatt szereplő műszaki és szakmai 

elvárásoknak. 
igen/nem/részben 

megfelelt 

3. Az igényelt támogatáson felüli önerő rendelkezésre állásának 

igazolása a támogatási kérelem részeként benyújtásra került 

(amennyiben releváns). 

igen/nem 

4. 
A projekt a fő tevékenységére lefolytatott közbeszerzési eljárással és 

feltételesen megkötött szerződéssel rendelkezik a benyújtás idején. 
igen/nem 

 
1. célterület 

 Értékelési szempontok Adható maximális 

pontszám 

Szakmai szempontok 

1. Megfelelő minőségű vízzel ellátott lakosok számának növelése (%) 

(A fejlesztés révén hány fővel nő a megfelelő minőségű ivóvízzel 

ellátott lakosszám, akiknél az ivóvíz paraméterek így már mindenben 

megfelelnek a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletnek; 

[növekmény/összes lakos)*100]) 

nem növeli: 0 pont 
1-3%: 5 pont 
3-5%: 10 pont 
5% felett: 15 pont 

15 pont 

2. Fejlesztéssel érintett lakosság száma (fő) 

(A fejlesztéssel érintett víziközmű rendszer által ellátott lakosok) 

0-3 000 fő: 5 pont 
3 001-10 000 fő: 10 pont 
10 001-15 000 fő: 15 pont 
15 000 fő felett: 20 pont 

20 pont 

3. Felhasznált fajlagos energia mennyiségének csökkentése (GJ/év) 

0-500 GJ/év: 3 pont 
501-1000 GJ/év: 5 pont 
1001-1500 GJ/év: 10 pont 
1500 GJ/év felett: 15 pont 

15 pont 
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4.  Az üvegház-hatást okozó gázok fajlagos éves csökkenése (tonna CO2 

egyenérték
12

) 

5 t/év egyenérték CO2 kibocsátás csökkenés alatt: 0 pont 
5,1-15 t/év: 3 pont 
15,1-20 t/év: 5 pont 
20 t/év tonna felett: 10 pont 

10 pont 

5. A megvalósítás ütemezésének realitása 

(5 pont, amennyiben valamennyi tervezett tevékenység részleteiben 

bemutatásra kerül, az ütemezés reális időtartamokkal számol, 

illeszkedik az Operatív Program és a Felhívás előírásaihoz 

előírásaihoz ; 0-tól 5-ig egész számmal pontozható.) 

5 pont 

 

Minimálisan elérendő 20 pont.  

2. célterület 

 Értékelési szempontok Adható maximális 

pontszám 

Szakmai szempontok 

1. A fejlesztéssel érintett víziközmű rendszer(ek)re érvényes 

vagyonértékeléssel rendelkezik (Vksztv. 12. § (1)) 

 Nem rendelkezik egyikre sem: 0 pont  

 Részben rendelkezik az érintett rendszerekre: 2 pont 

 Rendelkezik az összes érintett rendszerre: 4 pont 

 

4 pont 

2. Az egységnyi felújított/rekonstruált hálózati hosszra eső 

ellátott/ellátandó lakosok száma (fő/km) 

0-30 fő: 3 pont 
31-60 fő: 6 pont 
61-120 fő: 9 pont 
120 fő felett: 10 pont 

10 pont 

3. Az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer fajlagos energia 

felhasználás csökkenés mértéke a fejlesztés előtti állapothoz képest 

(%, GJ/év) 

1-10 %: 3 pont 
11-20%: 5 pont 
20% felett: 10 pont 

10 pont 

4. A ráfordított összeg aránya a megtakarítás (kiadás csökkenés) 

összegével évenkénti vetítési alapon számolva 

[(megtakarítás tervezett összege/projekt összköltsége)*100; %] 

1-5%: 3 pont 
6-10%: 5 pont 
10% felett: 10 pont 

10 pont 

                                                      
12

 1MWh villamos energia az 250 kg CO2 ekvivalens, 1 GJ földgáz kiváltása az 60 kg CO2 ekvivalens, 1 GJ szén kiváltása az 110 

kg CO2 ekvivalens 
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5. Vízveszteség csökkentés 

(az adott hálózati elemre vonatkozóan, legalább 10 %) 

15-20 %: 5 pont 
20% felett: 10 pont 

10 pont 

6. Szennyvízhálózat esetében idegenvíz arányának csökkentése 

(az adott hálózati elemre vonatkozóan, legalább 10 %) 

10-15 %: 5 pont 
15% felett: 10 pont 

10 pont 

7.  Az energiahatékonysági fejlesztés a rekonstrukcióval érintett hálózati 

szakaszo(ko)n valósul meg? 

nem: 0 pont  
részben: 3 pont  
teljes mértékben: 5 pont 

5 pont 

8. A megvalósítás ütemezésének realitása 

(5 pont, amennyiben valamennyi tervezett tevékenység részleteiben 

bemutatásra kerül, az ütemezés reális időtartamokkal számol, 

illeszkedik az Operatív Program és a Felhívás előírásaihoz 

előírásaihoz; 0-tól 5-ig egész számmal pontozható.) 

5 pont 

 

Minimálisan elérendő 20 pont  

3. célterület 

 Értékelési szempontok Adható 

maximális 

pontszám 

Szakmai szempontok 

1. Az érintett víziközmű rendszer(ek)re érvényes vagyonértékeléssel rendelkezik 

(Vksztv. 12. § (1)) 

 Nem rendelkezik egyikre sem: 0 pont  

 Részben rendelkezik az érintett rendszerekre: 2 pont 

 Rendelkezik az összes érintett rendszerre: 4 pont 

  

4 pont 

2. 
A vizsgálandó víziközmű hálózat szakaszának kora: 

 2011 után épült: 0 pont 

 2000-2010 közt épült: 3 pont  

 1990-1999 közt épült: 6 pont  

 1990 előtt épült: 10 pont 

10 pont 

3. Az egységnyi vizsgált hálózati hosszra eső ellátott/ellátandó lakosok száma (fő/km) 

 5 fő alatt        0 pont 

 6-60 fő         3 pont 

 61-120 fő       6 pont 

 120 fő fölött    10 pont 

10 pont 

4. Az érintett szakaszon, zónában, körzetben, stb. 1 km vezetékhosszra eső hibák 

átlagos száma (a vizsgált hálózati elemre vonatkozóan, legalább 1) 

10 pont 



32 

 1-2                3 pont 

 3-4                6 pont 

 4 fölött          10 pont 

5. A megvalósítás ütemezésének realitása 

(5 pont amennyiben valamennyi tervezett tevékenység részleteiben bemutatásra 

kerül, az ütemezés reális időtartamokkal számol, illeszkedik az Operatív Program 

és a Felhívás előírásaihoz előírásaihoz; 0-tól 5-ig egész számmal pontozható.) 

5 pont 

 

Minimálisan elérendő 20 pont.  

Amennyiben az értékelési szempontokat tartalmazó táblázatban felsorolt kritériumoknak való megfelelés 

nem ítélhető meg egyértelműen, tisztázó kérdés felvetésére van lehetőség. 

Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a 

támogatási kérelem bármely megfelelőségi szempontból „nem felel meg” minősítést ért el. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 64/A. § 

értelmében az irányító hatóság vizsgálja – ha rendelkezésre áll - az adott támogatási kérelemmel 

összefüggő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. Fejezete alapján lefolytatott ellenőrzés 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 

1. célterület esetében legfeljebb 10 milliárd Ft; 

2. célterület esetében legfeljebb 5 milliárd Ft 

3.  célterület esetében legfeljebb 500 millió Ft lehet. 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 10 Mrd Ft. 

Az 1 millió euró vagy annál nagyobb összköltségű projektnél az elszámolható kiadás meghatározása a 

kiválasztott változat költség-haszon elemzésében (CBA) megállapított finanszírozási hiányból 

származtatott összeg alapján történik. 

A projekt-megvalósítás esetében a támogatás arányának felső korlátja: 

o az 1. célterület esetében az elszámolható költségek 90 %-a; 

Azon bevételt termelő projektek esetében, ahol a teljes elszámolható költség nem éri el az 1 millió eurót a 

fenti módszer alkalmazható (CBA), vagy választható az, hogy a támogatás aránya – a projektben szereplő 
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támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül – egységesen az elszámolható költségek 90%-a. 

Utóbbi esetben a költség-haszon elemzésből csak a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság 

vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni. 

o a 2. célterület esetében az elszámolható költségek 70 %-a; 

o a 3. célterület esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámolható költségek 100 %-a. 

 

Az önerő a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a támogatást igénylőnek 

kell biztosítania. (A kedvezményezettől elvárt önerő tartalmazza a nem elszámolható költségeket, a teljes 

megtérülő projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány támogatási korlátot meghaladó részét.) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási arány számításánál az összköltség meghatározásánál az 

előkészítési szakasz utólagosan elszámolni tervezett költségeketköltségeit is figyelembe szükséges venni, 

azt a támogatási összegbe bele kell számolni.  

Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:  

Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves 

összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.  

Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetében: 

Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg az 500.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

5.4. Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 100 %-a 

központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi 

állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy 

közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben a kedvezményezett 

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból 

nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy 

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

 

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint 

releváns rendelkezése határozza meg. 

 

A Kedvezményezett a támogatási előlegen alapuló követelés visszafizetését vagy kompenzálását 

követően a támogatási előleget újra igényelheti. 

 

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.palyazat.gov.hu oldalon, a jelen felhíváshoz kapcsolódó szakmai 
mellékletek között található meg. 
 

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

tartalmazza.  

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére 

kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha 

nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő 

előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére 

kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, 

ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyező mértékű igénylést időközi 

kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete 

– kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

 

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell 

számolnia az előleggel. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett 

a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó 

közbeszerzési eljárás, 

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret 

nélküli – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének 

lehetőségét
13

. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő/végső kedvezményezett közszféra 

szervezet a 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe 

vételére is jogosult. 

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

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

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 

kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 

kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – 

így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja.  

Az előleg igényléssel kapcsolatos további információ az ÁÚF 8.2. pont 3. alpontjában illetve a 272/2014. 

(XI.  5.) Korm. rendelet vonatkozó fejezeteiben található. 

 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti 

szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza. 

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.  

                                                      
13

 A szállítói előleg mértékére vonatkozó módosítást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2018. (IX. 7.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően megindításra kerülő közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell 
alkalmazni. 
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A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 

elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 

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

rögzíti. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 

részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 

tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 

felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 

támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 

projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 

költségét! 

Egyszerűsített elszámolási mód kerül alkalmazásra a projektmenedzsment költség és az általános (rezsi) 

költségek tekintetében, – az így elszámolható költségekre vonatkozó korlátok figyelembevételével – a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható 

költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 7.1.1 pontjában foglalt százalékban 

meghatározott átalány (flatrate) elszámolási mód szerint. 

Egy elszámolható költségre, vagy egy tevékenységre egyféle elszámolási mód alkalmazható, amelyet 

jelen felhívás szabályoz, és valamennyi támogatást igénylőre kötelező. 

A Felhívás ezen rendelkezésének figyelembe vételével a kapcsolódó egyszerűsített elszámolási mód 

(módszertan) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7. pontja szerint kerül alkalmazásra. A 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7.1.1. pontja szerinti százalékban meghatározott átalány 

mértékét a módszertan tartalmazza 2007-2013 programozási időszak KEOP 1. prioritás (1,2,3 intézkedés) 

statisztikai adatait alapul véve került megállapításra.  

Az egyszerűsített költségek alkalmazásánál figyelembe kell venni az állami támogatási szabályoknak 

történő megfelelést. 

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a Felhívásban rögzített 

feltételeknek a projekt megfelel. 

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell 

alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve 

egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség 

felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem 

szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak 

megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást 

nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket. 

Az egyszerűsített elszámolási mód az alábbi feltételek szerint alkalmazandó:  

Költségtípus 
Egyszerűsített elszámolás 

típusa 

Elszámolható költségekre 

vonatkozó korlátok 

Projektmenedzsment költség 
százalékban meghatározott 

átalány 

A projekt közvetlen – 

Projektmenedzsment költség és az 

Általános (rezsi) költség nélküli – Általános (rezsi) költség százalékban meghatározott 
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átalány elszámolható költségeinek 

legfeljebb 1,23 %-a. 

 

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

Projekt előkészítés költségei 

Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt támogatási szerződésben rögzített kezdete előtt 
– de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett költségek számolhatóak el. 

A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési 
tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak. Az előkészítés költségei utólag, a 
támogatási szerződés hatálybalépését követően számolhatóak el. Az előkészítés közbeszerzési 
költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható 
költségének 5%-át. 

1. és 2. célterület esetében: 
 

 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

 

Itt számolható el: 

o megvalósíthatósági tanulmány (és költség-haszon elemzés); 

- kizárólag az IH általi vizsgálat és elfogadás után elszámolható 

o projektdokumentáció; 

o területszerzési terv elkészítése; 

o ingatlanvásárlásokkal, szolgalmi jogi bejegyzésekkel kapcsolatos előszerződések, 

szándéknyilatkozatok megkötésének járulékos költségei; 

o környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez 

kapcsolódó vizsgálat (amennyiben szükséges); 

o tömörségi (vízveszteség-csökkentési, infiltráció) vizsgálat költsége (csak a beavatkozási 

területen) 

o szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek 

hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ide 

értve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is). 

3. célterület esetében: 

 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

 

Itt számolható el: 

o Tömörségi (vízveszteség-csökkentési, infiltráció) vizsgálat költsége (csak a beavatkozási 

területen); 

o egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények; 

o szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek 

hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ide 

értve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is). 

 

1. 2.és 3. célterület esetében: 
 

 Közbeszerzés költsége 

 

Amennyiben igénybe vett szakértői szolgáltatás útján kerül ellátásra: 

o közbeszerzési szakértő költsége; 

o közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; 

o közbeszerzési eljárási díjak (közzétételi díjak), amennyiben azok a közbeszerzési 

dokumentációk elkészítésébe nem kerültek beleszámításra. 
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 Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség: 

o jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmány; 

o egyéb szükséges háttértanulmány, vizsgálat, felmérés. 

 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek az 1. és 2. célterület esetében: 

 

 Ingatlanvásárlás költségei 

Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható költségének 2%-át. 

Itt számolható el: 

o az ingatlan értéke 

o az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költsége (kizárólag 

független árszakértői vagy értékbecslői határozat vagy szakvélemény vagy jogszabályban 

meghatározott hivatalos szerv által megállapított összeg erejéig lehet elszámolható) 

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

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

 

 Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 

 

Itt számolható el: 

- egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, 

pénzbeli térítések (pl. vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással 

érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költsége, stb.), ha 

a projekt megvalósításához elengedhetetlenül kapcsolódik. 

Az itt felmerülő költségek építési soron is elszámolhatóak. 

 

 Terület-előkészítési költség 

A terület-előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható költségének 2%-át. 

 

Itt számolható el: 

o megelőző régészeti feltárás; régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés során előkerült 

lelőhely feltárása (mentő feltárás); 

o lőszermentesítés; 

o talajmechanikai szakvélemény készítése, geodéziai felmérés elkészítése 

o terület-előkészítéshez kapcsolódó földmunka. 

 

 Építéshez kapcsolódó költségek 

 

Itt számolható el: 

o bontás; 

o hozzáférés, védelem (beleértve az időszakos területhasználati díjat is – ha nem a 

kedvezményezett szedi); 

o irtási munkák; 

o helyreállítás, rekonstrukció; 

o növénytelepítés; 

o felújítás; 

o átalakítás; 

o bővítés; 

o építés (itt számolhatók el az építési és létesítési engedélyes tervezés, engedélyeztetés, 

valamint a kiviteli tervezés, hálózatrekonstrukciós intézkedési terv készítésének, 
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veszteségcsökkentési terv készítésének, vízbiztonsági terv készítésének, üzemeltetési 

engedély megkéréshez szükséges dokumentumok összeállításának és tervek 

készítésének  költségei is, amennyiben előkészítés keretében nem készült el és az a 

kivitelezést végző vállalkozó feladata) 

o technológiai szerelés költségei (gépészet); 

o próbaüzem költségei; 

o kapcsolódó infrastruktúra kiépítés; 

o engedélyek hatósági díjai (melyek nem képezték részét az előkészítésnek). 

o járulékos költségek:  

o Víztartási próbák Vezetékek 

o Víztartási próbák Műtárgyak (tározók) 

o Fertőtlenítés Vezetékek 

o Fertőtlenítés Műtárgyak  

o Vízminta vételek és laborvizsgálatok 

o Ideiglenes üzemi költségek 

o Vízmű próbaüzemi költségei 

o Technológia átállása ideiglenes üzemre, építési munkák idejére 

o A fejlesztéskor keletkező hulladék elszállítása, megsemmisítése a 

hulladéktörvénynek megfelelően 

o Magas talajvízszint esetén víztelenítés nyíltvíztartással 

o Meglévő közmű feltárása, beazonosítása, bemérése, bevédése 

o Közműüzemeltetők szakfelügyelete 

o Forgalomkorlátozási tervek készítése 

o Forgalomkorlátozási tevékenység fenntartása Magyar Közút Zrt. 

kezelésében álló utakon 

o Felvonulási területek, depóniahelyek kialakítása 

o Felvonulási területek, depóniahelyek rekultiválása 

o Közérdekű információk, tájékoztató eszközök elhelyezése 

o Vállalkozói iroda kialakítása, működtetése 

o Mérnöki, koordinációs iroda kialakítása, működtetése 

o Ideiglenes energia vételezése 

o Kivitelezés megkezdése előtti állapotfelmérés és dokumentáció készítés 

o Örzés-védés 

o Egyéb földmunka végzése (kiemelés, tömörített visszatöltés) 

o Nyomvonalas jelző szalag (műanyag) 

 

 Eszközbeszerzés költségei 

 

Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában, 

és szükséges a projekt működtetéséhez. Erre a sorra csak akkor kell összeget beállítani, ha a 

támogatandó eszköz beszerzése önálló szerződés keretében, és nem valamely építési 

szerződéshez kapcsolódóan történik. 

 

Itt számolható el: 

o műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzése; 

o gépek, üzemeltetéshez szükséges célgépek beszerzése. 

 

Az 1. és 2. célterületen járművek beszerzésére nincs lehetőség.  

 

A 3. célterület esetében semmilyen eszköz beszerzése (műszaki és egyéb berendezések, műszerek, 

célgépek stb.) nem támogatott. 

 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei az 1. és 2. célterület esetében: 
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o Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

- - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti 

építési műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az összes elszámolható 

költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 1% 

o Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

- - egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. tervezői művezetés, stb.) 

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

- - a felhívás által előírt kötelező nyilvánosság biztosításának költsége 

o Egyéb szolgáltatási költségek 

- - hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, 

- - egyéb szolgáltatási költségek (felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, 

tanulmányok, közművagyon-értékelés elkészítésének költsége) 

 

Az 1. célterület esetében a Mérnök feladatokat a kedvezményezett elláthatja:  

 saját szervezeten belül kialakított mérnök szervezet keretében,  

 a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján /Kbt. szerint/.  

 vegyes rendszerben. 

Saját szervezeten belül kialakított mérnök szervezet, vagy vegyes rendszer esetén csak utófinanszírozás 

választható. 

 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei a 3. célterület esetében: 

o Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

- egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. tervezői művezetés, 

stb.) 

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

- a felhívás által előírt kötelező nyilvánosság biztosításának költsége 

o Egyéb szolgáltatási költségek 

- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, 

- egyéb szolgáltatási költségek (felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, 

tanulmányok) 

Mindhárom (1.; 2.és 3.) célterület esetében: 

 

Projektmenedzsment költség 

o Projektmenedzsment költség 

- általános menedzsment feladatok ellátása (személyi jellegű ráfordítások)  

- iroda és eszközbérlet  

- szakértői szolgáltatások (pénzügyi, jogi, műszaki)  

- anyag és kisértékű tárgyi eszközök költsége 

 

Általános (rezsi) költség 

o Általános (rezsi) költség 

- közüzemi szolgáltatások 

- postaköltségek, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó 

költségeket is  

- takarítás, hulladékgazdálkodás egyéb, nem közszolgáltatási díja, költsége, 

- őrzés,  

- állagmegóvás és karbantartás költsége, ideértve az irodatechnikai és informatikai 

eszközök karbantartását is,  

- biztosítási költség (pl. a kedvezményezett irodájának biztosítása), 
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- bankszámlanyitás költsége – központi költségvetési szerv esetében elegendő az ESB 

Alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával való rendelkezés (ha a felhívás 

értelmében kötelező önálló bankszámlát nyitni a projektre), rendes havi adminisztratív 

(kezelési) költség és tranzakciós költségek,  

- dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek, 

- a vállalat-irányítási tevékenységek (jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, 

bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten 

szolgáló tevékenységek ráfordításai) 

 

Az „Általános (Rezsi) költség” és a „Projektmenedzsment költség” költségkategóriák keretében 

elszámolható költségek nem haladhatják meg a projekt közvetlen – vagyis a Projektmenedzsment 

költség és az Általános (rezsi) költség nélküli – elszámolható költségeinek 1,23%-át. 

A működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból 

megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett 

nem a saját költségén valósította meg. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásból 

(ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmark-feltételeknek megfelelő támogatásból 

megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés vonatkozásában működési támogatás nem 

nyújtható. 

A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás 

mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó költség kiszámítható a 

2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti különbségként. 

Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon 

vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közötti különbségként. A 

közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség adható. 

A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális javak 

értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek, 

tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást 

igénylő részére. 

Saját teljesítés 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi 

költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el: 

1. célterület esetében: 

 projekt-előkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);  

 a felhívás által előírt kötelező nyilvánosság biztosításának költsége. 

 Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az 

alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el, saját teljesítés esetén a 

költségek elszámolására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtakkal 

összhangban kizárólag az NFP jogosult: 

o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Mérnök szolgáltatás 

költségtípus vonatkozásában); 

o Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában). 

 

Jogszabály eltérő rendelkezése esetén a Kedvezményezett jogosult saját teljesítésként elszámolni a 

megjelölt költségeket . 



41 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4. pontja értelmében a 

közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

2. célterület esetében: 

 projekt-előkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);  

 a felhívás által előírt kötelező nyilvánosság biztosításának költsége. 

 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Mérnök szolgáltatás, Egyéb 

szakértői szolgáltatás és Egyéb szolgáltatási költségtípus vonatkozásában); 

 építéshez kapcsolódó költségek; 

 projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában). 

Jogszabály eltérő rendelkezése esetén a Kedvezményezett jogosult saját teljesítésként elszámolni a 

megjelölt költségeket . 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4. pontja értelmében a 

közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

3. célterület esetében. 

 a felhívás által előírt kötelező nyilvánosság biztosításának költsége. 

 projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában). 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014. január 1., 

elszámolhatóság vége: 2023. december 31. 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása, valamint a költségsorokat terhelő 

tételek beazonosítása. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos 

piaci árat. A szokásos piaci ár igazolása egyrészről történhet legalább három árajánlattal, melyeknek 

egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni, és amelyek az ellenőrizendő 

ajánlat mellett az azonos műszaki/szakmai tartalomra adott legalább három indikatív árajánlatnak 

minősülnek. Másrészről a piaci árat igazolhatja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződésben rögzített ár. Amennyiben a szerződés elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 

000 forintot a támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet – Nemzeti 

szabályozás az elszámolható költségekről 2014–2020 programozási időszakban című útmutató – 2.3.2.5. 

pontjának figyelembevételével, illetve a hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű 

projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 

forintot a 2.3.2.5a. pontjának figyelembevételével kell a piaci árnak való megfelelés tekintetében eljárni. A 

fentiek alapján alátámasztott piaci ár vonatkozásában is az irányító hatóság kétség esetén (vállalkozói, 

szállítói szerződésben rögzített műszaki tartalom, vagy költségek változása, (pl.: összköltségnövelés), 

különös tekintettel a vállalkozói szerződések módosítására) jogosult külön vizsgálatot folytatni és – a 

vizsgálat eredménye alapján – eltérő értéken meghatározni az általa elismert piaci árat. 

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

alkalmasságát. A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat – amennyiben a 

felhívásban korábbi benyújtás előírására nem került sor – legkésőbb az adott költséget tartalmazó 

kifizetési igénylés részeként be kell nyújtania a kedvezményezettnek. 
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Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra, szóbeli megállapodás alapján történő 

költségelszámolásra nincs lehetőség. 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 

elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (1a) bekezdése 

szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a 2007-2013 

programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak 

forrásaiból megvalósuló projektek esetén, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért 

felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt. 

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. 

5.6.1. Általános feltételek 

 Amennyiben konzorcium a támogatást igénylő, akkor csak a projekt lebonyolítására vonatkozó 

konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint számolhatók el a projekt kapcsán felmerült 

költségek. 

 Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek az operatív programban meghatározott földrajzi 

területen, a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. 

 Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 

költségeket lehet, melyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 

bizonylattal igazolhatóak, kivéve az 5.5 pont szerinti flatrate elszámolási mód szerint elszámolható 

tételeket. 

http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
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 Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 

tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek 

a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos 

hozzáadott értéket képviselnek. 

 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

 A létrejövő vagyon átadásának a Vksztv. előírásainak megfelelően kell megtörténnie. 

 A megvalósuló közmű beruházások üzemeltetőjének és vagyonkezelőjének kiválasztása során a 

támogatást igénylőnek alkalmaznia kell a Vksztv. és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet), valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII. fejezetében, a 

közműberuházásokra vonatkozó szabályokat. 

 Próbaüzem költsége támogatásból legfeljebb 12 hónapig finanszírozható. 

 A kivitelezői szerződés(ek) szerződéses feltételeinek az Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils (a továbbiakban: FIDIC) szerződéses feltételeken kell alapulniuk. (FIDIC „Piros” Könyv – 

Építési munkák szerződéses feltételei Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési 

munkákhoz vagy FIDIC „Sárga” Könyv – Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek 

szerződéses feétételei, elektromos gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett 

építési és mérnöki létesítményekhez (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. 

szeptember) – mindkét esetben a legfrissebb kiadású könyv alapján). A tervezés tekintetében 

kettős finanszírozás nem valósulhat meg. 

 Üzemeltetői nyilatkozat szükséges a műszaki tartalomra vonatkozóan, valamint amennyiben 

releváns akkor a projekt fenntarthatósága vonatkozásában. 

5.6.2. Tartalék, előre nem tervezett többletköltségek 

Tartalék az 1. és 2. célterület esetében csak a(z): 

 Építés 

esetében képezhető, a fenti költségtípusok elszámolható összköltségének maximum 10%-os mértékéig. A 

tartalék összegének elszámolhatóságát a megalapozó költségtípusok elszámolhatóságának megfelelően 

kell meghatározni. 

 

Amennyiben a projektben tartalék került beállításra, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.4. 

pontjában meghatározott feltételek alkalmazandók. 

5.6.3. Úthelyreállítás 

Elkerülhetetlen útburkolat bontással járó munkák esetén útburkolat helyreállítás az alábbiak szerint 

számolható el: 

 Elszámolható az eredetivel megegyező minőségű úthelyreállítás a munkaárok nyomvonalán 

minden szilárd burkolattal ellátott útpálya esetében. 

 A Magyar Közút kezelésében lévő utak esetében a közút kezelője által kötelezően előírt minimális 

műszaki tartalmú úthelyreállítás elszámolható. 

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: 
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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,  (ide nem értve a 

Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) 

mérnök költségeit) 

1% 

 Projektmenedzsment  
A projekt közvetlen – 

Projektmenedzsment költség és 

az Általános (rezsi) költség 

nélküli – elszámolható 

költségeinek legfeljebb 1,23%-a 
 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

 

(*kivétel Projektmenedzsment és Általános (rezsi) költségek) 

 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos 

korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – 

projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított 

összeg nem növekedhet.  

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.12.6. pontja szerinti átcsoportosítás a fenti, 

korlátozással érintett költségsorok között kizárólag a „Műszaki ellenőri szolgáltatás” költségsorok 

megemelése céljából megengedett. Az ingatlanvásárlás költségtípusra – ha az meghaladná a táblázatban 

rögzített 2%-ot - a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani. 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 

 
Nem elszámolható költségek tekintetében a 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 5. mellékletében rögzítettek 

az irányadók. 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó 

általános feltételeknek, a támogatási kérelem céljának megvalósításával nincsenek közvetlen 

kapcsolatban. 

Nem elszámolhatóak az utólagosan felmerülő előkészítési költségek, melyek nem a kivitelező vállalkozó 

feladatai közt jelennek meg. 

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

 természetbeni hozzájárulás; 

 levonható adók, közterhek; 
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 illeték, amennyiben a Kedvezményezett az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben részesül, azaz 

illetékfizetési kötelezettséggel nem rendelkezik; 

 közműfejlesztési hozzájárulás, abban az esetben, ha a létrejövő eszköz nem a kedvezményezett 

tulajdonába kerül; 

 önkormányzati tulajdonú/kezelésű, szilárd burkolatú utak esetén a munkaárok nyomvonal 

helyreállításán felüli úthelyreállítási munkák; 

 beruházások (építés) saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei. 

 a támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: támogatási kérelem írása, a 

fejlesztés lebonyolítása, a támogatási kérelem sokszorosításának költségei, stb.);  

 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Támogatáshalmozódás 

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 

esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 

támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 

határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás -– függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 

országos, regionális vagy helyi forrásból történik -– támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 

meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 

támogatási összeget. 

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű 

támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, 

azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható 

elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai 

Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy 

támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 

támogatással halmozható. 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi 

szabályok 

Közszolgáltatásért járó ellentételezés 

A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat a 2012/21/EU bizottsági 

határozat, a 255/2014. (X.  10.) Korm. rendelet 102. §-a, valamint a 37/2011. (III.  22.) Korm. rendelet 

szabályozza. 

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében 

megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható. 

A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) 

a következőket kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama; 
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b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület; 

c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege; 

d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és 

felülvizsgálatának paraméterei; 

e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.; valamint 

f) hivatkozás a 2012/21/EU bizottsági határozatra. 

A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz évet. 

Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor 

alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan 

elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni. 

Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 

2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és 

bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek 

elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban 

foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. 

E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról olyan elkülönített elszámolást 

köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdéseiben 

meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 

Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget 

meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. 

Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 

%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő 

támogatás összegéből. 

Csekély összegű közszolgáltatási támogatás 

A csekély összegű közszolgáltatási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 360/2012/EU 

bizottsági rendelet, a 255/2014. (X.  10.) Korm. rendelet 101. §-a, valamint a 37/2011. (III.  22.) Korm. 

rendelet szabályozza. 

Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 

közszolgáltatási támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, amely felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, 

valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. A támogatás más csekély összegű támogatásokról 

szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az ebben a 

bekezdésben meghatározott felső határig halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy 

összeget. 

A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, 

függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak 

minősül-e. 
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A támogatás kedvezményezettjének a fenti feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon 

nyilatkoznia kell, a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben 

nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

Közszolgáltatási csekély összegű támogatás abban az esetben nyújtható, ha a tervezet kifejezett utalást 

tartalmaz a jogalapot képező rendeletre. 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni mindhárom célterület 

esetében:  

Jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok: 

 
1. Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns). 

2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány hiteles másolata a támogatási szerződés 
aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől.  

3. Nyilatkozat arról, hogy az ÁÚF 2. pontjában szereplő kizáró okok nem állnak fenn a szervezetre 

vonatkozóan. 

4. Nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja 

és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

5. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projektjavaslat elszámolása tekintetében nem áll fenn 

a kettős finanszírozás. (Sablon rendelkezésre áll!). 

6. Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek nyilatkoznia kell az esélyegyenlőségi 

terv meglétéről az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 63. §-ának megfelelően. 

7. A támogatást igénylőnek nyilatkoznia  kell arról, hogy a 272/2014. 56. § (4) bekezdése szerinti 

feltétel teljesült (a projekt fő tevékenységére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást  

lefolytatta, amelyre a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató vagy feltétellel támogató 

tartalmú záró tanúsítványt adott
14

, valamint rendelkezésére áll a lefolytatott feltételes 

közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés). Amennyiben teljesült, kérjük megadni a 

közbeszerzési eljárás KE vagy TED azonosítóját. 

8. A támogatást megalapozó dokumentáció a projekt megvalósításának műszaki tartalmáról. 

(rendelkezésre álló engedélyes tervdokumentáció, a projekt megalapozottságához szükséges 

adatokkal (fejlesztés szükségességének bemutatása, projekt célok - indikátorok - meghatározása, 

előkészítettség bemutatása, műszaki-szakmai tartalom bemutatása, tervezett költségvetés, 

ütemtervek, közbeszerzési terv, kifizetési terv). 

9. Nyilatkozat a megvalósítás helyszínéről, hogy az megfelel a felhívásban meghatározottaknak. 

10. Amennyiben a támogatást igénylő nem azonos a létesítmény jelenlegi vagy leendő 

üzemeltetőjével: az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a tervezett beruházással egyetért. 

 

A Felhívás előírásai, valamint a 4.4.2 pont alatti tartalmi értékelés alapjául szolgáló szakmai mellékletek: 

 

1. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint 

konzorciumvezetővel kötött konzorciumi megállapodás (amennyiben a támogatást igénylő 

konzorciumban pályázik, és ahol releváns). 

                                                      
14

 Amennyiben jogszabály ex-ante ellenőrzést írt elő. 
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2. A támogatási kérelmet benyújtó jogosultságának igazolása (Közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldány Kedvezményezett által hitelesített másolata a támogatási szerződés aláírására és 

ellenjegyzésére jogosult személyektől); 

3. A szakmai elvárásoknak megfelelő, a projekt fő tevékenységére irányuló (eredményes 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött) feltételes vállalkozási szerződés. 

4. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projektjavaslat elszámolása tekintetében nem áll fenn 

a kettős finanszírozás lehetősége; 

5. Önrész finanszírozásáról szóló nyilatkozat (minden olyan esetben releváns, ha változik a 

projekt költségvetése). Amennyiben az önerő hitelt is tartalmaz, szükséges a pénzintézet 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozata, vagy hitelszerődés. 

6. A támogatást megalapozó dokumentáció (a fő tevékenységre vonatkozó feltételes 

(köz)beszerzési eljárás dokumentumai, a rendelkezésre álló engedélyes tervdokumentáció a 

projekt megalapozottságához szükséges adatokkal, költség-haszon elemzés amennyiben a 

felhívás szerint szükséges), beleértve a projekt klímakockázati elemzését és a kockázatkezelési 

tervet. 

A projektdokumentációban a támogatást igénylő bemutatja  

- a projekt szakmai tartalmát,  

- a fejlesztés célját 

- a támogathatóság megalapozottságát,  

és illeszkedést a felhíváshoz 

- a vállalt indikátorok és mutatók bázis és célértékeit 

- a mutatók mérésének módját 

- a projekt ütemezését, mérföldköveit 

- a horizontális célok teljesítésének módját.  

- költség-haszon elemzést
15

, amennyiben releváns 

a lefolytatott beszerzésekkel összhangban. 

7. A gördülő fejlesztési tervben tervezett rekonstrukciós feladatok kapcsán a MEKH gördülő 

fejlesztési tervre vonatkozó jóváhagyó határozata; 

8. Azon projektek esetén, amely keretében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése szerinti tevékenységet terveznek végezni, a környezeti hatástanulmány, vagy 

előzetes vizsgálati dokumentáció. 

9. A projekt megvalósítására vonatkozó jogerős és hatályos engedély (pl. környezetvédelmi, 

építési, vízjogi létesítési, hatósági kötelezés), illetve az engedély meghosszabbítására benyújtott 

kérelem (amennyiben rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre állást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb a dokumentum elszámolásával egyidejűleg). 

10. A beruházással érintett ingatlanok tulajdonjogi viszonyainak bemutatása a 3.6.2. pont alapján. 

Tételes kimutatás a beruházással érintett ingatlanokról, illetve azok tulajdonviszonyairól, 

vagyonkezeléséről, per- és igénymentességéről, szolgalmi joggal való érintettségéről, a projekt 

előkészítettségének függvényében részletezve. 

11. Az érintett víziközmű-rendszer(ek) vagyonértékelésének rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat. 

12. Likviditási terv (amennyiben támogatást igénylő támogatási előleget kér). 

 

 

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. 
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Továbbá felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a projektfejlesztés során további kötelezően beadandó 

mellékletek kerülhetnek előírásra. 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

LISTÁJA 

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

szükséges. 

A támogatási szerződés megkötéséhez a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdés szerinti 

dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges, ha azok korábban már benyújtásra kerültek, és azok 

tartalma a benyújtást követően nem módosult. 

A 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésbenbekezdésében felsoroltakon kívül a támogatási 

szerződés megkötése során csatolni szükséges: 

1. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az egyes költségtípusok esetében milyen 

finanszírozási módot kíván választani (szállítói/utó/vegyes). 

2. Konzorciumi megállapodás javítása/módosítása (amennyiben releváns). 

3. Kommunikációs terv a www.palyazat.gov.hu honlapról elérhető Arculati kézikönyv előírásai 

szerinti formátumban. 

4. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások. 

5. Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés. 

6. Nyilatkozat a megkötendő Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően 

kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról. 

7. Nyilatkozat finanszírozás módjáról. 

8. Hitel felvétele esetén a Kormány előzetes hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügyletről. 

9. A kedvezményezett vagy a kedvezményezett nevében eljáró szervezet nyilatkozata arról, hogy 

a Közbeszerzési/Beszerzési Szabályzatát a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet speciális 

rendelkezései, valamint a Felhívás alapján felülvizsgálja a támogatásból kifizetésre kerülő 

szerződései vonatkozásában. 

10. A kedvezményezett vagy a kedvezményezett nevében eljáró szervezet nyilatkozata, amely 

szerint Gazdálkodási Szabályzattal, annak hiányában olyan szabályzattal rendelkezik, amely 

szerint a projekt tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. 

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. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a 

kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a 

palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok 

mentén. 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – 

a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és 

http://www.palyazat.gov.hu/
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esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 

személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi 

kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő 

jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját 

jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 

egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben 

félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben 

történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem 

kérhető. 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét 

folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével 

kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató 

számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.  

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak. 

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.palyazat.gov.hu 

oldalon. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által 

működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, 

folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő 

szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 

Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami 

adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, 

Felhívásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak 

hozzáférhetnek. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a 

www.palyazat.gov.huwww.szechenyi2020.huwww.palyazat.gov.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 

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

8.1. Tájékoztatás a jogszabályi háttérről 

1. a) Ágazati törvények 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltásról 

 

1. b) Egyéb törvények 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

 

2. Kormányrendeletek 

160/1995. (XII.  26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról 

72/1996. (V.  22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről 

253/1997. (XII.  20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

(OTÉK) 

201/2001. (X.  25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

(módosítva a 47/2005. (III.  11.) melléklettel) 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási 

Programról 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét 

nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról 

314/2005. (XII.  25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 

219/2004. (VII.  21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
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220/2004. (VII.  21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

290/2014. (XI.  26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

170/2012. (VII.  23.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 

147/2010. (IV.  29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

58/2013. (II.  27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

339/2014. (XII.  19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 

fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósításáról 

272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának rendjéről 

37/2011. (III.  22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

255/2014. (X.  10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, 

valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

 
 

 

 

3. Miniszteri rendeletek 

6/2002. (XI.  5.) KvvmKvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni 

víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről 

és azok ellenőrzéséről 

6/2009. (IV.  14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről (hatályos: 2018.01.01-ig) 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

tartalmáról (hatályba lépett: 2018.01.01-jén) 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 

27/2004. (.(XII.  25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról 

28/2004. (XII.  25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 

és alkalmazásuk egyes szabályairól 
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30/2004. (.(XII.  30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 

18/2007. (V.  10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 

rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 

30/2008. (XII.  31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

10/2010. (VIII.  18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól 

47/1999. (XII.  28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 

13/2015. (III.  31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól 

24/2007. (VII.  3.) KvVM rendelet a vízügyi biztonsági szabályzat kiadásáról 

 

4. Közösségi szabályok 

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 

A Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) az európai közösségi intézkedések kereteinek 

meghatározásáról a vízpolitika területén (Víz Keretirányelv – VKI) 

A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről 

A 2012/21/EU bizottsági határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) 

bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 

vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 

alkalmazásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

 

 

 


