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III. Kormányrendeletek

A Kormány 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelete
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a–15c.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendeletet kell alkalmazni a  Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i  
(EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/241 rendelet] hatálya 
alatt az  Európai Unió Tanácsa végrehajtási határozatával jóváhagyott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv 
megvalósításakor a Magyarország részére nyújtott források felhasználására.

 (2) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
  2.  belső értékelő: az  a  személy, akit a  nemzeti hatóság jogosultsági ellenőrzés vagy tartalmi értékelés 

elvégzésére felkér,
  3.  csalás: az  Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló, 

2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv [a továbbiakban: (EU) 2017/1371 irányelv] 
3. cikk (2) bekezdése szerinti tevékenység vagy mulasztás, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi  
C. törvény 396. §-a szerinti költségvetési csalás,

  4.  HEE forrás: a  Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszköz (a továbbiakban: HEE)  
(EU) 2021/241 rendelet 6. cikkében meghatározott forrásai,

  5.  HEE lebonyolítási számla: a  végső kedvezményezett rendelkezése alatt álló, forintban vezetett, elkülönített 
számla,

  6.  Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (a továbbiakban: HET): a HEE keretében tagállami szinten rendelkezésre 
álló források igénylésének alapját képező olyan tervezési dokumentum, amely az  (EU) 2021/241 rendelet  
III. fejezetében foglalt követelmények alapján programterületek szerinti bontásban meghatározza a tagállami 
források 2026. augusztus 31-ig történő felhasználásának kereteit, az elérni vállalt reformokat, beruházásokat, 
mérföldköveket, célértékeket, és az ezek eléréséhez rendelt ütemezést,

  7.  HET intézkedés: a  HET-ben meghatározott és a  Kormány által elfogadott HET intézkedési listában szereplő 
jóváhagyott reformok, mérföldkövek, célértékek elérését és megvalósítását szolgáló projektek, felhívások, 
programok,

  8.  HET intézkedési lista: olyan tervezési dokumentum, amely a  teljes végrehajtási időszakra vonatkozóan 
programterületenkénti bontásban tartalmazza a  HET-ben meghatározott reformok, beruházások, 
mérföldkövek, célértékek elérését és megvalósítását szolgáló valamennyi intézkedést és azok végrehajtási 
formáját,
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  9.  jelentős károkozás elkerülése: az (EU) 2021/241 rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti fogalom,
10.  hiteltámogatás: az (EU) 2021/241 rendelet 14. és 15. cikke szerint Magyarország részére nyújtott hitel,
11.  mérföldkő: az (EU) 2021/241 rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti fogalom,
12.  monitoring és információs rendszer: a  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és 

nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet által szabályozott rendszer,
13.  nyilvánvaló hiba: a  támogatást igénylő vagy a  végső kedvezményezett által a  támogatási kérelemben vagy 

a kifizetési igénylésben szolgáltatott adat olyan egyértelmű hiánya vagy hibája, amely a támogatási kérelem 
vagy a  kifizetési igénylés más adataiból vagy más, közvetlenül elérhető nyilvántartásból származó adatok 
alapján hiánypótlásra való felszólítás nélkül pótolható vagy javítható,

14.  programterület: a HET elkészítéséhez és végrehajtásához kijelölt kiemelt terület,
15.  szabálytalansági gyanú: szabálytalanság elkövetésére utaló tények, körülmények vagy dokumentumok, 

amelyek alapján megalapozottan lehet következtetni a szabálytalanság tényállási elemeinek fennállására,
16.  szabálytalanság: az alkalmazandó jognak a kedvezményezett vagy végső kedvezményezett cselekményéből 

vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Európai Unió költségvetését, illetve Magyarország 
központi költségvetését arra rótt indokolatlan kiadás formájában sérti vagy sértheti,

17.  támogatási megállapodás: a  HET vissza nem térítendő támogatás felhasználására az  Európai Bizottsággal 
az (EU) 2021/241 rendelet 23. cikk (1) bekezdése szerinti megállapodás,

18.  végső kedvezményezett: a  HET megvalósítását szolgáló intézkedéseket támogatási szerződés alapján 
végrehajtó jogi vagy természetes személy.

II. FEJEZET
MAGYARORSZÁG HET VÉGREHAJTÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE

3. A Kormány

3. §  A Kormány
a) kialakítja a  HEE nemzeti forrásai felhasználásának irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási 

rendszerét,
b) jóváhagyja a HET végrehajtásához kapcsolódó HET intézkedési listát,
c) elfogadja az  Európai Unió Tanácsa támogató határozatát követően esetlegesen szükségessé váló  

HET intézkedési lista módosításait,
d) dönt a  hiteltámogatás felvételéről és az  Európai Bizottsághoz történő benyújtás előtt jóváhagyja 

a hitelfelvétel indokoltságát alátámasztó dokumentációt.

4. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság

4. §  A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) előkészíti a Kormány e rendelet szerinti döntéseit.

5. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

5. §  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
 1.  felel a  HET végrehajtását szabályozó jogszabályok előkészítéséért, és az  egyéb közvetlen európai uniós 

források felhasználásához szükséges jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésének 
koordinációjáért,

 2.  irányítja a HET tervezését, koordinálja a HET kidolgozását,
 3.  felel a  HET részleteinek kidolgozása érdekében az  Európai Bizottsággal a  szükséges egyeztetések 

lefolytatásáért, az egyeztetések alapján a programterületek tartalma kialakításának koordinálásáért,
 4.  koordinálja a  HET-ben szereplő intézkedések tartalmának kialakítási munkálatait, és ennek keretében dönt 

a megvalósítani kívánt fejlesztések támogatásáról,
 5.  összehangolja a HET kialakításában és végrehajtásában érintett szervek HET fejlesztéssel és megvalósítással 

kapcsolatos tevékenységét,
 6.  kialakítja az elszámolható költségek nemzeti szabályait,
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 7.  gondoskodik az  Európai Bizottsággal a  HET támogatásra vonatkozó támogatási megállapodás, valamint 
– az  államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával – a  hiteltámogatásra vonatkozóan 
hitelszerződés megkötéséről,

 8.  koordinálja a HET végrehajtásához kapcsolódó állami támogatások versenyszempontú ellenőrzését, különös 
tekintettel az  európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, 
valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre,

 9.  felügyeli a  HET végrehajtását, ennek keretében folyamatosan figyelemmel kíséri a  megvalósítási 
folyamatokat, nyomon követi a  HET végrehajtására javasolt intézkedések megvalósulását és azokról 
a Kormányt tájékoztatja,

10.  biztosítja az (EU) 2021/241 rendelet 9. cikkében foglalt kettős finanszírozás, az összeférhetetlenség, a csalás és 
a korrupció hatékony megelőzése, felderítése és kezelése érdekében szükséges intézkedések megtételét,

11.  gondoskodik az  európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéspolitikai programokból támogatásban 
részesített projektek forrásai 51. alcím szerinti technikai – a  HET végrehajtása céljából történő –  
átforgatásáról, az  érintett projektek megfelelő szakmai-tartalmi átdolgozásáról, a  HET intézkedési lista 
módosításáról, és azokat jóváhagyás érdekében a Kormány elé terjeszti,

12.  gondoskodik a HET végrehajtását érintő csalás elleni és antikorrupciós politika kidolgozásáról,
13.  működteti a belső és közérdekű bejelentési rendszert (www.anti-lop.hu),
14.  jóváhagyja a HET-et, a Bizottság részére történő benyújtás előtt,
15.  jóváhagyja az Európai Bizottság részére történő benyújtás előtt a HET módosítási igényt,
16.  jóváhagyja az Európai Bizottság részére történő benyújtás előtt a felülvizsgált HET-et,
17.  biztosítja a  HET végrehajtásban résztvevő szereplők számára a  monitoring és információs rendszerhez való 

hozzáférés és a monitoring és információs rendszer alkalmazása lehetőségét,
18.  biztosítja a  HET végrehajtásban részt vevő intézményrendszer számára az  európai uniós forrásokkal 

kapcsolatos feljelentéseket és folyamatban lévő büntetőügyeket nyilvántartó adatbázishoz való hozzáférést 
és az  adatbázis alkalmazását, a  csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások megismerését, 
a  kialakított módszertanokhoz és adatbázisokhoz való hozzáférést, a  csalás elleni küzdelem érdekében 
szervezett képzéseken való részvételt,

19.  biztosítja a  forrást a  HET végrehajtáshoz szükséges források fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 
keretszámlán,

20.  elbírálja – jogorvoslati feladatai keretében – a  kifogásokat és a  szabálytalansági döntésekkel szemben 
benyújtott jogorvoslati kérelmeket, biztosítja e döntések egységességét,

21.  gondoskodik a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érzékeny pozícióban lévő – így különösen 
a  szabálytalanságkezeléssel, ellenőrzésekkel, kockázatértékeléssel foglalkozó – munkatársainak az  általa 
kidolgozott módszertan szerinti rotációjáról,

22.  koordinálja az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazását, kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja 
az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazására és eredményeinek felhasználására vonatkozó 
módszertant,

23.  gondoskodik a  2.  melléklet szerinti adatoknak az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére kéthavonta 
történő megküldéséről,

24.  biztosítja az  ARACHNE kockázatértékelő eszközhöz való hozzáférést a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer 
36. § (1) bekezdés c) pontja és 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatot ellátó munkatársai részére.

6. §  Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  európai uniós forrásokból megvalósuló 
fejlesztéspolitikai programok koordinációs feladatai körében
a) biztosítja a  HET végrehajtásban résztvevő szereplők számára a  monitoring és információs rendszerhez való 

hozzáférés és a monitoring és információs rendszer alkalmazása lehetőségét,
b) biztosítja a  HET végrehajtásban részt vevő intézményrendszer számára az  európai uniós forrásokkal 

kapcsolatos feljelentéseket és folyamatban lévő büntetőügyeket nyilvántartó adatbázishoz való hozzáférést 
és az  adatbázis alkalmazását, a  csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások megismerését, 
a  kialakított módszertanokhoz és adatbázisokhoz való hozzáférést, a  csalás elleni küzdelem érdekében 
szervezett képzéseken való részvételt,

c) gondoskodik forrás biztosításáról a  HET végrehajtáshoz szükséges források fejezeti kezelésű előirányzat-
felhasználási keretszámlán.
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6. Az államháztartásért felelős miniszter

7. §  Az államháztartásért felelős miniszter feladata gondoskodni az audit hatósági feladatok ellátásáról, ideértve annak 
biztosítását, hogy az  audit hatóság elegendő pénzügyi és személyi erőforrással rendelkezzen feladatai hatékony 
ellátásához.

7. A közbeszerzésekért felelős miniszter

8. § (1) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  IV. Fejezet szerint ellenőrzi az  e  rendelet hatálya alá tartozó támogatások 
felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési elszámolhatóságát.

 (2) A miniszter (1) bekezdés szerinti feladatát ellátó szervezeti egység a feladatellátása során funkcionálisan független, 
döntései meghozatalában nem utasítható.

8. A nemzeti hatóság

9. § (1) A nemzeti hatóság koordinálja a HET tervezését és megvalósítását, így különösen
a) ellátja a  HEE forrás felhasználásával összefüggő, tervezési feladatokat, valamint a  HET végrehajtásához 

kapcsolódó tagállami feladatok koordinációját, melyhez kapcsolódó munkafolyamatok végrehajtása 
érdekében lebonyolító szervet vonhat be,

b) feladatkörében véleményezi a HEE forrás felhasználására irányadó uniós jogszabálytervezeteket, és részt vesz 
a kapcsolódó kormányzati álláspont kialakításában,

c) gondoskodik a  HEE forrás felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozásáról, koordinálja 
a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését,

d) szervezi a  HET végrehajtásával kapcsolatos, az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
feladat- és hatáskörébe tartozó kifogáskezelési tevékenységet,

e) gondoskodik a HEE forrás felhasználásával kapcsolatos szabálytalansági eljárások lefolytatásáról,
f ) a  feladat- és hatáskörét érintően kapcsolatot tart az  Európai Unió tagállamai, az  Európai Bizottság és más 

nemzetközi szervezetek intézményeivel,
g) gondoskodik a  programterületekről beérkezett javaslatok alapján a  HET, a  HET esetleges módosítása, 

felülvizsgálata és a kapcsolódó HET intézkedési lista előkészítéséről,
h) gondoskodik az  Európai Bizottság részére megküldendő jelentések és a  kapcsolódó forráslehívási igények 

összeállításáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről,
i) az Európai Bizottság részére benyújtott kifizetési kérelmek mellékleteként összeállítja a 138. § (2) bekezdése 

szerinti összefoglalót is tartalmazó ellenőrzési összefoglalót, és vezetői nyilatkozatot ad ki, valamint biztosítja 
az abban foglalt információk és nyilatkozatok megfelelőségét és hitelességét,

j) működteti a Monitoring Bizottságot, és biztosítja a Monitoring Bizottság által elfogadott ajánlások nyomon 
követését, valamint biztosítja a Monitoring Bizottság számára a feladatai ellátásához szükséges információkat,

k) gondoskodik a kettős finanszírozás, a csalás és a korrupció megelőzése, felderítése és kiigazítása érdekében 
szükséges hatékony intézkedésekről és azok betartásáról.

 (2) A nemzeti hatóság a HET végrehajtása során gondoskodik
a) a  felhívások és támogatási szerződés minták, valamint az  ezen mintáktól eltérő egyedi támogatási 

szerződések elkészítéséről és megjelentetéséről a www.palyazat.gov.hu oldalon,
b) a HET intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről,
c) az ügyfélszolgálat kialakításáról és működtetéséről,
d) a  végső kedvezményezettek által lefolytatandó közbeszerzési eljárások és megkötendő vagy megkötött 

szerződések ellenőrzéséről,
e) a (6) és a (7) bekezdés szerint az egységes kommunikációról,
f ) lebonyolító szerv kijelölése esetén a lebonyolítási szerződés megkötéséről,
g) a delegált hatáskör tekintetében a lebonyolító szerv tevékenységének ellenőrzéséről,
h) a HEE forrást érintő egységes csalás és korrupció elleni stratégia, illetve politika hatékony kidolgozásáról és 

végrehajtásáról,
i) a  támogatási döntés előkészítése és meghozatala során a  támogatást igénylő vonatkozásában, továbbá 

a támogatási szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során 
következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza, figyelembe veszi az  ARACHNE kockázatértékelő 
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eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok 
megelőzése érdekében,

j) a támogatások kifizetéséről,
k) az  első szintű – helyszíni vagy dokumentumalapú – ellenőrzés elvégzéséről, amelynek során a  támogatást 

igénylő és a  végső kedvezményezett által benyújtott dokumentumokat összeveti a  monitoring és 
információs rendszerben tárolt adatokkal, vizsgálja az adatok összhangját, szükség szerint összevetve azokat 
közhiteles adatbázisban szereplő adatokkal,

l) a  HET végrehajtásának hatékony és eredményes pénzügyi irányításáról és az  Európai Unió pénzügyi 
érdekeinek hatékony védelméről,

m) az  (EU) 2021/241 rendelet 22.  cikk (2)  bekezdés d)  pontja szerinti adatgyűjtésről és az  információ 
hitelességéről, valamint

n) a  HET keretében pályázaton kívül megvalósuló intézkedések, illetve reformok tekintetében a  források 
felhasználásának, az  abból finanszírozott intézkedések hatékony, gazdaságos és eredményes 
felhasználásának tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési 
tevékenysége ellátásáról.

 (3) A  nemzeti hatóság félévente jelentés tesz a  (2)  bekezdés n)  pontjában meghatározott tevékenységről a  Kormány 
részére, és javaslatot tesz a  nem megfelelően megvalósuló intézkedések tekintetében jogkövetkezmény 
alkalmazására.

 (4) Lebonyolító szerv kijelölése esetén a  nemzeti hatóság rendszeresen ellenőrzi a  lebonyolító szerv tevékenységét. 
Lebonyolító szerv kijelölése esetén, ahol e rendelet nemzeti hatóságot említ, az átruházott feladatok tekintetében 
a lebonyolító szervet is érteni kell.

 (5) A  nemzeti hatóságnak a  HET tervezése, végrehajtása és módosítása vonatkozásában az  államháztartásért felelős 
miniszter irányába tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van.

 (6) A nemzeti hatóság kommunikációs feladatai keretében
a) gondoskodik a  HET végrehajtására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia kidolgozásáról és 

végrehajtásáról, az  uniós jogszabályokban meghatározott, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 
kötelezettségek, így különösen az (EU) 2021/241 rendelet 34. cikkében foglaltak teljesítéséről,

b) ellátja a HEE források felhasználásához kapcsolódó sajtómegjelenésekkel összefüggő feladatokat,
c) előzetesen állást foglal a nemzeti hatósághoz érkezett, nyilvános szereplésre, előadás megtartására irányuló 

felkéréssel összefüggésben,
d) elkészíti a  HEE források felhasználásával összefüggésben a  nyilvános tájékoztatókat, kérdésekre irányuló 

válaszokat,
e) ellátja a  HEE források felhasználásához kapcsolódó közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel 

összefüggő feladatokat.
 (7) A nemzeti hatóság a (6) bekezdés a) pontja keretében

a) kidolgozza a HEE egységes kommunikációs stratégiáját,
b) a  kommunikációs stratégia végrehajtásában elért eredményekről, az  eredmények elemzéséről, a  következő 

év során elvégzendő tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről legalább évente egyszer tájékoztatja 
a Monitoring Bizottságot,

c) biztosítja, hogy a  tájékoztatási és kommunikációs intézkedéseket a  HET végrehajtásában közreműködő 
intézmények szereplői a kommunikációs stratégiával összhangban hajtsák végre,

d) kidolgozza az arculati kézikönyvet,
e) kidolgozza a végső kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit tartalmazó útmutatót,
f ) alkalmazza a www.palyazat.gov.hu oldalt, amelyen közzéteszi a támogatott projektek listáját az átláthatóság 

biztosítása érdekében.
 (8) A nemzeti hatóság lebonyolító szerv kijelölése esetén

a) közreműködik a lebonyolító szervvel kötendő szerződés egységes tartalmának meghatározásában,
b) jóváhagyja a feladatainak megvalósítására vonatkozó beszámolót, a lebonyolító szervvel kötött szerződésben 

foglalt feladatok teljesítését.
 (9) A  nemzeti hatóság rendszeresen ellenőrzi a  lebonyolító szerv által ellátott feladatokat a  következő szempontok 

szerint:
a) a  lebonyolító szerv tevékenysége jogszerű-e, ellenőrzési tevékenysége a nemzeti hatóság által jóváhagyott 

módszertani útmutatóknak megfelel-e,
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b) a  lebonyolító szerv az  adatokat szabályosan és teljes körűen rögzítette-e a  monitoring és információs 
rendszerben.

 (10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést a nemzeti hatóság utólagosan, mintavételezés alapján végzi el.
 (11) A nemzeti hatóság az ellenőrzés eredményét tartalmazó dokumentumot az ellenőrzés lezárását követő hét napon 

belül megküldi az audit hatóság és az államháztartásért felelős miniszter részére.

10. § (1) A  nemzeti hatóság hatáskörébe az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatokon kívül más 
szakmai feladat nem utalható.

 (2) A nemzeti hatóság az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatai tekintetében nem utasítható.

9. A lebonyolító szerv

11. § (1) A lebonyolító szerv az e rendelet hatálya alá tartozó feladatok ellátására a nemzeti hatósággal kötött lebonyolítási 
szerződésben foglaltak szerint a nemzeti hatóság nevében és megbízásából jár el.

 (2) A lebonyolító szerv feladatainak ellátásához közreműködőt kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen, 
a  nemzeti hatóság által meghatározott érték felett, a  nemzeti hatóság előzetes egyetértésével vonhat be. 
A közreműködők teljesítéséért a lebonyolító szerv felel.

 (3) Lebonyolító szerv bevonása esetén a  lebonyolító szerv feladatait az  1.  mellékletben foglalt táblázat E  oszlopában 
meghatározott szervezet látja el.

 (4) A  nemzeti hatóság nevében és felkérésére támogatói okirat és a  támogatási szerződés aláírása és kibocsátásának 
joga a lebonyolító szerv számára a lebonyolítási szerződésben foglaltak szerint átadható.

 (5) A  lebonyolító szerv a  feladatai ellátásáról a  lebonyolítói megállapodásban foglalt rendszerességgel – de legalább 
évente – beszámolót készít.

 (6) Ha a nemzeti hatóság a 9. § (9) bekezdése szerinti ellenőrzése eredményeként a  lebonyolító szerv által elkövetett 
jogsértést állapít meg, akkor
a) utasítja a  lebonyolító szervet a  jogsértés felszámolására, a  jogsértés következményeinek elhárítására, 

a  jövőbeli jogsértések megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére, szükség esetén egyes eljárási 
cselekmények megismétlésére, vagy

b) a  jogsértéssel érintett ügyet vagy az  átruházott feladatkört magához vonja, és a  továbbiakban azt maga 
intézi.

 (7) A  nemzeti hatóság a  (6)  bekezdés szerinti intézkedés alkalmazása mellett jogosult a  lebonyolítási szerződésben 
meghatározottak szerint a lebonyolítási díjat a jogsértéssel arányos módon csökkenteni.

 (8) Ha a  nemzeti hatóság a  9.  § (9)  bekezdése szerinti, valamint az  egyéb ellenőrzések eredményeként megállapítja, 
hogy a  lebonyolító szerv súlyos vagy rendszerszintű jogsértést követett el, akkor gondoskodik a  lebonyolítási 
szerződés megszüntetéséről, valamint az  ennek folytán a  nemzeti hatósághoz visszakerülő feladatok ellátásáról, 
vagy más lebonyolító szerv bevonásáról.

 (9) Ha a  nemzeti hatóság 9.  § (9)  bekezdése szerinti, valamint az  egyéb ellenőrzések eredményeként megállapítja,  
hogy a  lebonyolító szerv az  átruházott feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitással nem rendelkezik, 
a lebonyolítási szerződés megszűntetéséről dönthet.

 (10) A  lebonyolítási szerződés (8)  bekezdés szerinti megszűnése esetén a  nemzeti hatóság és lebonyolító szerv 
átadás-átvételi eljárást folytat le, valamint a lebonyolító szerv elszámol a rábízott forrásokkal.

10. A programterület szakpolitikai felelőseként kijelölt miniszter

12. § (1) A programterület szakpolitikai felelőseként kijelölt miniszter (a továbbiakban: szakpolitikai felelős) a HET tervezése 
és végrehajtása során a  szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében a  hatáskörébe utalt programterület 
tekintetében
a) a nemzeti hatósággal együttműködve elkészíti a felelősségi körébe tartozó programterület szakmai tartalmát 

és biztosítja annak a  Kormány ágazati stratégiai céljaihoz, továbbá a  HET-ben szereplő beavatkozások 
célkitűzéseihez való illeszkedését,

b) elkészíti a  felhívások szakmai tartalmát a  nemzeti hatósággal és – szükség esetén – más szakpolitikai 
felelőssel egyeztetve,

c) nyomon követi a  feladatkörébe tartozó, az  egyes intézkedések szintjén rögzített szakmai elvárások 
teljesülését,
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d) közreműködik az Európai Bizottság részére benyújtandó jelentések elkészítésében,
e) együttműködik a  nemzeti hatósággal a  HET intézkedési lista kialakításában és szükség szerinti 

módosításában,
f ) biztosítja a  meghirdetendő felhívások szakmai tartalmának meghatározása során, hogy a  szakmai tartalom 

illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz és a HET teljesítéséhez szükséges célkitűzésekhez,
g) részt vesz a felelősségi körébe tartozó felhívások döntés-előkészítő bizottságaiban,
h) gondoskodik az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter felé történő adatszolgáltatásról 

az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által megjelölt rendszerességgel és tartalommal, 
valamint

i) a támogatási kérelem tartalmi értékeléséhez értékelőt biztosít.
 (2) A szakpolitikai felelős feladatait az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopában meghatározott szervezet látja el.

11. Az audit hatóság

13. § (1) Az audit hatóság az Európai Bizottság iránymutatásai és a nemzetközileg elfogadott audit standardok alapján
a) elkészíti a HET végrehajtáshoz szükséges audit stratégiát, amely meghatározza

aa) a kockázatelemzés megközelítését és módszertanát,
ab) a  HET keretében végrehajtott reformok és beruházások különböző végrehajtási szakaszaiban 

elvégzendő ellenőrzések gyakoriságát és típusát – rendszerellenőrzés, mintán végzett tételes 
vizsgálat, dokumentumalapú és helyszíni vizsgálat –,

ac) a mérföldkövek és célok elérését alátámasztó adatok megbízhatóságának ellenőrzését,
b) a  kockázatelemzés eredményeit felhasználva az  éves ellenőrzési tervet, ennek alapján vizsgálja a  belső 

kontrollrendszer működését, valamint az intézkedések végrehajtását,
c) véleményezi az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó 

tagállami választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában,
d) kialakítja az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék által az audit hatósági tevékenység hatékonyságát 

vizsgáló ellenőrzések által felvetett kérdésekre adandó tagállami választ, lefolytatja a szükséges tárgyalásokat,
e) auditálja az intézményrendszer szereplőinek működési szabályrendszerét,
f ) véleményezi az 5. § 22. pontja szerinti módszertant,
g) alkalmazza és figyelembe veszi az ARACHNE kockázatértékelő eszközt,
h) ellenőrzi az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használatát, valamint az annak részére történő, 5. § 23. pontja 

szerinti adatküldést,
i) évente rendszerellenőrzést végez,
j) a  kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan elvégzi az  Európai Bizottság felé a  mérföldkövek és célértékek 

teljesüléséhez kapcsolódóan bejelentett adatok megbízhatóságának érdemi ellenőrzését,
k) ellenőrzési hatókörébe tartoznak az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatok,
l) elkészíti az  általa végzett ellenőrzések összefoglalását, ideértve az  azonosított hiányosságokat és az  előírt, 

megtett kiigazító intézkedéseket is, és megküldi a  nemzeti hatóságnak az  ellenőrzési összefoglaló 
összeállítása céljából,

m) ellenőrzései alapján meghatározza azt az Európai Bizottság iránymutatása szerinti bizonyossági szintet, amely 
a nemzeti hatóság vezetője által kibocsátott vezetői nyilatkozat szerint lefedett területekre vonatkozik,

n) felelős annak megállapításáért, hogy az  irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyan védik-e az  Európai 
Unió pénzügyi érdekeit, és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a  végrehajtás előrehaladásáról és 
eredményeiről.

 (2) Az audit hatóság feladatellátása során funkcionálisan független, döntései meghozatalában nem utasítható.
 (3) Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.

12. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság

14. §  A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
a) az  e  rendeletben meghatározottak szerint elvégzi az  összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az  érdekeltségi 

nyilatkozatok mintavételes ellenőrzését, valamint kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
bejelentéseket,

b) azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségi helyzeteket, ennek keretében kockázatelemzést végez,
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c) gondoskodik a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőinek az  összeférhetetlenségi helyzetek 
elkerülésével kapcsolatos tudatossága növeléséről,

d) tevékenységéről évente beszámol az Integritás Hatóság részére,
e) együttműködik a büntetőeljárásban eljáró szervekkel.

13. A Monitoring Bizottság

15. § (1) A  nemzeti hatóság a  helyi és regionális hatóságokkal, a  szociális partnerekkel, a  civil szervezetekkel, az  ifjúsági 
szervezetekkel és más, a  HET végrehajtása szempontjából releváns érdekelt felekkel folytatott társadalmi 
konzultáció érdekében Monitoring Bizottságot hoz létre.

 (2) A Monitoring Bizottság főbb feladatai:
a) nyomon követi a HET végrehajtását,
b) véleményezi a felhívások tervezetét, különös tekintettel a delegált tagok szakterületeit érintő kérdésekre,
c) megtárgyalja és véleményezi a HET módosítására tett javaslatokat,
d) a tagok egyszerű többségének egyetértésével ajánlásokat tesz a nemzeti hatóság részére.

16. § (1) A  Monitoring Bizottság felállításáról a  nemzeti hatóság vezetője gondoskodik az  alábbi szempontok 
figyelembevételével:
a) a Monitoring Bizottság minden tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik,
b) a  Monitoring Bizottság tagjainak legalább fele a  kormánytól és az  állami szervektől független civil 

szervezeteket képvisel, amelyek a  következő területek közül egy vagy több területen igazoltan és kellően 
hosszú ideje releváns tevékenységet folytatnak:
ba) szociálpolitika,
bb) oktatás,
bc) munkaerőpiac,
bd) egészségügy,
be) környezetvédelem,
bf ) éghajlatváltozás elleni küzdelem,
bg) energia,
bh) fenntartható fejlődés,
bi) fenntartható közlekedés,
bj) az alapvető jogok,
bk) az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség előmozdítása,
bl) átláthatóság,
bm) korrupcióellenes küzdelem,

c) a  Monitoring Bizottság civil társadalmat képviselő tagjai nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
kiválasztási eljárás keretében, a  szakértelemmel és érdemekkel kapcsolatos objektív kritériumok alapján 
kerülnek kiválasztásra.

 (2) A  nemzeti hatóság a  Monitoring Bizottság összetételének meghatározásakor a  civil társadalmi szervezetek 
képviselete tekintetében törekszik arra, hogy:
a) az ernyőszervezetek felkérésével szélesítse a bevont civil társadalmi szervezetek körét, és
b) a civil társadalmi szervezetek meghívásával lehetőséget biztosítson széles körű nyilvános vitára.

 (3) A  Monitoring Bizottság évente legalább kétszer ülésezik, és megkap minden, a  HET-ben szereplő intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos lényeges információt.

 (4) A  Monitoring Bizottság 15.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti ajánlásai megvalósításának nyomon követéséről 
a nemzeti hatóság a Monitoring Bizottság ülésein beszámol.

17. § (1) A  Monitoring Bizottság működésének részletes szabályait a  nemzeti hatóság vezetője által meghatározott és 
a Monitoring Bizottság által elfogadott ügyrend állapítja meg.

 (2) A Monitoring Bizottság titkársági feladatait a nemzeti hatóság látja el.
 (3) A Monitoring Bizottság elnökét a miniszterelnök nevezi ki.
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14. Az intézményrendszer működésével kapcsolatos szabályok

18. § (1) A  HET végrehajtásában részt vevő valamennyi szerv köteles olyan irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, 
amely megfelel az  (EU) 2021/241 rendelet által a  tagállami intézményrendszer és a  végső kedvezményezettek 
működésével szemben támasztott elvárásoknak, így különösen a  kettős finanszírozás elkerülésével, a  csalás és 
a korrupció elleni fellépéssel és az összeférhetetlenség kiküszöbölésével szemben támasztott követelményeknek.

 (2) A nemzeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározottak lebonyolító szerv általi teljesítését rendszeresen ellenőrzi.

19. §  E rendelet szerinti eljárásokban méltányosságnak helye nincs.

20. §  Az  eljáró szervek a  támogatást igénylő vagy a  végső kedvezményezett által benyújtott bármely dokumentum 
tekintetében a  nyilvánvaló hibát kijavíthatják, amelyről a  támogatást igénylőt vagy a  végső kedvezményezettet  
– indokolt esetben – értesítik.

21. §  A nemzeti hatóság és – kijelölése esetén – a lebonyolító szerv és továbbadott támogatást nyújtó szerv gondoskodik 
a működésükkel kapcsolatos megfelelő ellenőrzési nyomvonal és kockázatkezelési eljárásrend kialakításáról.

22. §  A  HET végrehajtásában eljáró szervek a  támogatási igényekkel és a  támogatásokkal kapcsolatos minden 
dokumentumot legalább 2031. december 31-ig kötelesek megőrizni.

15. Összeférhetetlenség

23. §  E Fejezet szabályait
a) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, 

az  1303/2013/EU, az  1304/2013/EU, az  1309/2013/EU, az  1316/2013/EU, a  223/2014/EU és a  283/2014/EU 
rendelet és az  541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a  966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet  
[a továbbiakban: (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 61. cikkével,

b) az  iránymutatás az  összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló 
bizottsági közleménnyel (2021/C 121/01), valamint

c) a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer munkatársa jogállására vonatkozó jogszabályban – így különösen 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben és az  állami projektértékelői jogviszonyról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ápjt.) – 
meghatározott összeférhetetlenségi szabályokkal

összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

24. § (1) A támogatási döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt
a) a támogatást igénylő,
b) a  támogatást igénylő vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának tagja, 

könyvvizsgálója,
c) a támogatást igénylőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,
d) a támogatást igénylővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
e) az a személy, aki a támogatást igénylő tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy évben 

a b), c) vagy d) pont szerint minősült,
f ) az a)–e) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

szerinti hozzátartozója (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: hozzátartozó),
g) az a személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

 (2) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés a)–f )  pontja alapján nem volna megállapítható,  
de az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok – így különösen családi vagy érzelmi ok, politikai szimpátiával vagy nemzeti hovatartozással 
kapcsolatos ok, gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek [a továbbiakban 
együtt: (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
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összeférhetetlenségi ok] – rá nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor ezen személyt 
az (1) bekezdés g) pontja szerint kell minősíteni.

 (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja nem zárja ki, hogy
a) nemzeti hatóság vagy olyan szervezet, amelynek a nemzeti hatóság a szervezeti egysége,
b) szakpolitikai felelős által vezetett szervezet
támogatási kérelmet nyújtson be, és támogatásban részesüljön. Erre akkor kerülhet sor, ha a projekt előkészítéséhez 
és megvalósításához, valamint a  támogatási döntés előkészítéséhez és meghozatalához kapcsolódó feladatok 
szervezeti és személyi szinten elkülönülnek.

25. § (1) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon munkatársa, aki valamely projekt vonatkozásában
a) érdemi eljárási cselekményt végzett, a  projekt esetén az  Ápjt. szerinti állami projektértékelőként  

(a továbbiakban: állami értékelő) nem járhat el,
b) állami értékelőként járt el, az adott projekt esetén más, érdemi eljárási cselekményt nem végezhet,
c) állami értékelőként az Ápjt. szerinti tartalmi értékelést végzett, akkor az Ápjt. szerinti közbeszerzési értékelést 

(a továbbiakban: közbeszerzési értékelés) nem végezhet, valamint
d) állami értékelőként közbeszerzési értékelést végzett, akkor az Ápjt. szerinti tartalmi értékelést nem végezhet.

 (2) Közbeszerzési értékelést nem végezhet olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható.
 (3) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés alapján nem volna megállapítható, de  

az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül, vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor ezen személyt 
a (2) bekezdés szerint kell minősíteni.

26. § (1) Folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzést, helyszíni ellenőrzést vagy helyszíni szemlét nem végezheti
a) az ellenőrzés alá vont személy,
b) az  ellenőrzés alá vont személy vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának tagja, 

könyvvizsgálója,
c) az ellenőrzés alá vont személynek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,
d) az ellenőrzés alá vont személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
e) az  a  személy, aki az  ellenőrzés alá vont személy tekintetében az  ellenőrzés vagy a  szemle megkezdését 

megelőző egy évben a b), c) vagy d) pont szerint minősült,
f ) az a)–e) pont szerinti személy hozzátartozója,
g) az a személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

 (2) A  kifizetés engedélyezésében nem vehet részt, aki tekintetében az  (1)  bekezdésben felsorolt valamely ok fennáll, 
azzal, hogy e bekezdés alkalmazásában az ellenőrzés alá vont személyen a kifizetést igénylő személyt kell érteni.

 (3) Ha egy személy összeférhetetlensége az (1) bekezdés a)–f ) pontja vagy e rendelkezések tekintetében a (2) bekezdés 
alapján nem volna megállapítható, de az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikk 
(3) bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven fennállhat, 
akkor ezen személyt úgy kell tekinteni, mint akitől az  ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.  
Ezen személy az (1) és a (2) bekezdés szerinti ügyekben nem járhat el.

 (4) Az  (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja, valamint az  (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja vonatkozásában a  (2)  bekezdés  
nem zárja ki, hogy a nemzeti hatóság, illetve annak munkatársa
a) a nemzeti hatóság vagy olyan szervezet tekintetében, amelynek a nemzeti hatóság a szervezeti egysége vagy
b) szakpolitikai felelős által vezetett szervezet tekintetében
folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzésben, helyszíni ellenőrzésben vagy helyszíni szemlében vegyen 
részt. Erre akkor kerülhet sor, ha a  projekt előkészítéséhez és megvalósításához, valamint az  ellenőrzéshez 
kapcsolódó feladatok szervezeti és személyi szinten elkülönülnek.

27. § (1) A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt
a) a végső kedvezményezett, továbbá az, akinek jogaira vagy kötelezettségeire az eljárás eredménye kihatással 

lehet,
b) az  a)  pontban meghatározott személy vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának 

tagja, könyvvizsgálója,
c) az a) pontban meghatározott személynek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,
d) az a) pontban meghatározott személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
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e) az a személy, aki az a) pontban meghatározott személy tekintetében a szabálytalansági eljárás megindítását 
megelőző egy évben a b), c) vagy d) pont szerint minősült,

f ) az a)–e) pont szerinti személy hozzátartozója,
g) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

 (2) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés a)–f )  pontja alapján nem volna megállapítható,  
de az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül, vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor ezen személyt 
az (1) bekezdés g) pontja szerint kell minősíteni.

 (3) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontja nem zárja ki, hogy a nemzeti hatóság, illetve annak munkatársa
a) a nemzeti hatóság vagy olyan szervezet tekintetében, amelynek a nemzeti hatóság a szervezeti egysége vagy
b) szakpolitikai felelős által vezetett szervezet tekintetében
szabálytalansági eljárást folytasson le, valamint szabálytalansági döntést készítsen elő és hozzon meg. Erre akkor 
kerülhet sor, ha a projekt előkészítéséhez és megvalósításához, valamint a szabálytalansági eljárás lefolytatásához és 
az abban való döntéshozatalhoz kapcsolódó feladatok szervezeti és személyi szinten elkülönülnek.

28. § (1) A  kifogás vagy a  jogorvoslati kérelem elbírálásában nem vehet részt, aki a  kifogásolt döntés vagy a  tárgyi 
szabálytalansági döntés meghozatalában részt vett.

 (2) Az  (1)  bekezdés nem zárja ki, hogy a  kifogásolt döntés vagy a  szabálytalansági döntés saját hatáskörben történő 
felülvizsgálatában az alapügyben eljárt személy részt vegyen.

 (3) Szabálytalansági döntés megsemmisítése és új eljárás elrendelése, valamint jogorvoslati eljárásban a  jogorvoslati 
szerv által észlelt új szabálytalansági gyanú miatt elrendelt új eljárás esetén a megismételt eljárásban nem vehet részt,  
aki az alapeljárásban a döntés előkészítésében részt vett.

29. § (1) Ha a nemzeti hatóság hatáskörének egy részét lebonyolító szerv gyakorolja, a lebonyolító szerv nem járhat el, ha
a) a lebonyolító szerv,
b) a lebonyolító szerv vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának tagja, könyvvizsgálója,
c) a lebonyolító szervnek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,
d) olyan személy, aki a  lebonyolító szerv tekintetében az  adott eljárás megkezdését megelőző egy évben  

a b) vagy a c) pont szerint minősült,
e) a b)–d) pont szerinti személy hozzátartozója
az eljárásban támogatást igénylő, végső kedvezményezett, ezek képviselője vagy olyan személy, aki ezek érdekében 
az ügyben eljárt.

 (2) A nemzeti hatóság hatáskörének egy részét gyakorló lebonyolító szerv nem járhat el, ha
a) a lebonyolító szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
b) olyan személy, aki a  lebonyolító szerv tekintetében az  adott eljárás megkezdését megelőző egy évben 

az a) pont szerint minősült,
c) az a) és a b) pont szerinti személy hozzátartozója
az eljárásban támogatást igénylő, végső kedvezményezett, ezek képviselője vagy olyan személy, aki ezek 
érdekében az ügyben eljárt, és nincs más olyan, a  lebonyolító szerv által foglalkoztatott személy, aki tekintetében 
összeférhetetlenség ne állna fenn.

 (3) Ha a nemzeti hatóság hatáskörének egy részét gyakorló lebonyolító szervnek van olyan munkatársa, akivel szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, akkor a lebonyolító szerv a 30–32. § szerint jár el, azzal, hogy e rendelkezések 
alkalmazásában a nemzeti hatóságon lebonyolító szervet kell érteni.

 (4) A  lebonyolító szerv akkor sem járhat el, ha az  ügy elfogulatlan megítélése tőle az  (1)  bekezdésben fel nem sorolt 
okból nem várható.

 (5) Ha a  lebonyolító szerv összeférhetetlensége az  (1) vagy a  (2)  bekezdés alapján nem volna megállapítható,  
de az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül, vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor a  lebonyolító szervet 
a (4) bekezdés szerint kell minősíteni.

 (6) Ha a lebonyolító szerv az (1), (2) vagy (4) bekezdésben meghatározott okból nem járhat el, akkor helyette a nemzeti 
hatóság folytatja le az eljárást.
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30. § (1) Az  a  munkatárs, aki észleli, hogy egy ügyben összeférhetetlen, vagy összeférhetetlensége fennállhat,  
ezt haladéktalanul írásban bejelenti a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére. 
A  bejelentésben megjelöli az  összeférhetetlenség okát, és ha az  ügy elfogulatlan megítélése tőle egyéb okból  
nem várható, akkor ezt indokolja.

 (2) Nem tehet érdemi intézkedést az ügyben, aki az (1) bekezdés szerint bejelentette összeférhetetlenségét.

31. § (1) Bárki jogosult bejelenteni, ha az ügyben összeférhetetlenséget észlel.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vizsgálja ki.
 (3) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság elutasítja az (1) bekezdés szerinti bejelentést, ha összeférhetetlenség 

nem áll fenn. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság döntését indokolja.
 (4) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság érdemi indokolás nélkül elutasítja az (1) bekezdés szerinti bejelentést, 

ha a bejelentés
a) változatlan tényállás mellett ismételten olyan személyre vonatkozik, aki tekintetében az összeférhetetlenség 

hiányát korábban az ügyben megállapította, vagy
b) nyilvánvalóan alaptalan.

 (5) Ha a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a vizsgálata során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről készült 
jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére.

 (6) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti bejelentések vizsgálata során keletkezett 
dokumentumokat a vizsgálatok lezárásától számított öt évig megőrzi.

32. § (1) A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplője hivatalból vizsgálja, hogy összeférhetetlen személy az  ügyben  
ne járjon el. A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője az  összeférhetetlenségi ügyet soron kívül 
intézi el.

 (2) A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője a  30.  § (1)  bekezdése és a  31.  § (1)  bekezdése szerinti 
esetben gondoskodik más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről.

 (3) A 31. § (3) és (4) bekezdése, valamint a (2) bekezdés szerinti döntés ellen önálló kifogásnak helye nincs. E döntéseket 
az ügy érdemében hozott döntés ellen benyújtható kifogásban lehet támadni.

33. §  A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője gondoskodik annak az  eljárási cselekménynek 
a felülvizsgálatáról és szükség szerint helyesbítéséről vagy megismétléséről, amelyben az összeférhetetlen személy 
közreműködött, és amely az ügy érdemére kihathat, valamint egyéb intézkedést hozhat, így különösen
a) a támogatási döntést visszavonja,
b) a támogatási szerződéstől eláll,
c) a támogatási szerződést módosítja,
d) szabálytalansági eljárást kezdeményez,
e) kezdeményezi a 23. § c) pontjában meghatározott jogszabály szerinti felelősségre vonást,
f ) bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén feljelentést tesz.

34. §  Az  értékelő, az  állami értékelő és a  támogatási döntés előkészítésében részt vevő e  tevékenysége megkezdését 
megelőzően összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz.

16. Titoktartás

35. § (1) Az  értékelőt, az  állami értékelőt és a  támogatási döntés előkészítésében részt vevőt az  e  tevékenysége során 
megismert információk vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki 
a támogatási kérelem projektkiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő tájékoztatásra.

 (2) Az  értékelő, az  állami értékelő és a  támogatási döntés előkészítésében részt vevő e  tevékenysége megkezdését 
megelőzően titoktartási nyilatkozatot tesz.
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17. A csalás és korrupció elleni fellépés

36. § (1) A nemzeti hatóság felelős a csalás és korrupció elleni politika végrehajtásáért, amelynek keretében
a) ellátja a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet] 19. § (2) bekezdése szerinti feladatokat, és

b) folyamatosan vizsgálja a  HET végrehajtását a  csalás és a  korrupció megelőzése, valamint megszüntetése 
érdekében,

c) a  támogatási döntés előkészítése és meghozatala során a  támogatást igénylő vonatkozásában, továbbá 
a támogatási szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során 
következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza, figyelembe veszi az  ARACHNE kockázatértékelő 
eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok 
megelőzése érdekében,

d) együttműködik az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel a  csalás kockázatelemzése 
módszertanának kidolgozásában,

e) csalásellenes stratégiát és korrupcióellenes politikát dolgoz ki és hajt végre,
f ) éves rendszerességgel elvégzi a csalás és korrupciós kockázatelemzését,
g) alkalmazza a  csalás kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai rendszert, így az  ARACHNE 

kockázatértékelő eszközt, gondoskodik az adatok áttöltéséről,
h) eljár az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium) által a  csalás elleni politika és korrupcióellenes politika keretében meghatározott eljárások, 
módszertanok szerint, amelyek elérhetőek a www.palyazat.gov.hu oldalon,

i) alkalmazza a belső és közérdekű bejelentési rendszert (www.anti-lop.hu),
j) részt vesz az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és korrupció 

elleni képzéseken,
k) a  támogatott projektek vonatkozásában egyedi kockázatelemzésen alapuló csalás- és korrupcióellenes 

intézkedéseket hozhat,
l) folyamatosan vizsgálja a  HET végrehajtását a  csalás és a  korrupció megelőzése, valamint megszüntetése 

érdekében.
 (2) Az audit hatóság, a nemzeti hatóság, a  lebonyolító szerv és a  továbbadott támogatást kihelyező szerv a csalás és 

a korrupció elleni fellépés megfelelő biztosítása érdekében
a) alkalmazza és figyelembe veszi az ARACHNE kockázatértékelő eszközt,
b) eljár a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások, módszertanok szerint,
c) résztvevőket delegál az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és 

korrupció elleni képzésekre, és
d) folyamatosan vizsgálja az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések végrehajtását.

37. §  Csalás vagy korrupció gyanúja esetén a  nemzeti hatóság a  végső kedvezményezettel támogatási jogviszonyt  
nem létesíthet, szükség esetén a támogatási szerződést megszüntetheti és büntetőeljárást kezdeményezhet.

38. §  A  nemzeti hatóság a  büntetőeljárásokkal kapcsolatos feladatai körében a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet  
19. § (3) bekezdése szerinti jár el.

18. Az elektronikus kapcsolattartás

39. § (1) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a  monitoring és információs rendszer 
részeként működő elektronikus alkalmazás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: elektronikus alkalmazás) 
működtetéséről.

 (2) Ha e  rendelet, felhívás vagy támogatási szerződés másként nem rendelkezik, akkor a  támogatást igénylő, a végső 
kedvezményezett és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer az elektronikus alkalmazást használja az egymással való 
kapcsolattartásra.

 (3) Ha a  támogatást igénylő vagy a  végső kedvezményezett olyan kapcsolattartási módot használ, amely az  adott 
tárgykörben nem alkalmazható, úgy cselekménye érvénytelen. Erről a nemzeti hatóság a támogatást igénylő, illetve 
a végső kedvezményezett részére tájékoztatást ad.
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 (4) Ha az  elektronikus alkalmazáson keresztül történő kapcsolattartás nem lehetséges, postai úton történő 
kézbesítésnek van helye.

40. § (1) Az elektronikus alkalmazás használata egyedi azonosításhoz kötött. Az elektronikus alkalmazás titkosított csatornán 
keresztül, egyedi és titkos jelszóval érhető el.

 (2) A támogatást igénylő és a végső kedvezményezett felelős a kapott vagy a regisztráció során általa megadott jelszó 
biztonságáért és a jelszó használatával az elektronikus alkalmazásban elvégzett cselekményekért.

41. § (1) Az  elektronikus alkalmazásban használt elektronikus aláírás a  belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz 
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az  1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében hiteles 
aláírásnak minősül, kiváltja az ahhoz fűződő joghatásokat és bírósági eljárásban bizonyítékként elfogadható.

 (2) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározottakon túl hiteles kiadmánynak minősül az elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi 
döntésről szóló elektronikus tájékoztatás, ha azon a kiadmányozó szervezet neve és az automatizált döntéshozatal 
ténye egyértelműen feltüntetésre kerül.

42. § (1) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  elektronikus alkalmazás útján elvégzendő 
cselekményekre kötelezően alkalmazandó mintát vagy sablont állapíthat meg.

 (2) Aki az elektronikus alkalmazás felhasználója kíván lenni, a regisztráció keretében az (1) bekezdésben meghatározott 
minták és sablonok alkalmazására kötelezettséget vállal. E kötelezettségvállalás az eredményes regisztráció feltétele.

 (3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik az elektronikus alkalmazás olyan módon 
történő beállításáról, hogy az (1) és a (2) bekezdés szerinti előírások alkalmazását az kikényszerítse.

43. § (1) Az elektronikus alkalmazás visszaigazolja a küldő fél részére, ha a dokumentum feltöltése megfelelően megtörtént. 
Az elektronikus alkalmazás a feltöltött dokumentum megérkezéséről a küldeményt fogadó felet értesíti.

 (2) Az  elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az  átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek 
tekinteni.

 (3) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 
három napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.

 (4) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött küldeményt nyomtatott formában nem kell tárolni.

44. § (1) Ha a támogatást igénylő vagy a végső kedvezményezett olyan digitális állományt tölt fel, amely nem nyitható meg 
vagy nem olvasható, akkor a nemzeti hatóság hiánypótlásra kötelezi.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti megnyithatósági vagy olvashatósági hiba a  hiánypótlási felhívás kiadását követően 
jelentkezik, úgy a  nemzeti hatóság hiánypótlási felhívásnak nem minősülő korrekcióra kötelezést ad ki, és 
megállapítja annak teljesítési határidejét.

 (3) A támogatást igénylő és a végső kedvezményezett a korrekcióra kötelezést az abban meghatározott határidőn belül 
teljesíti.

45. § (1) A  monitoring és információs rendszer tartalmazza a  HEE forrásból megvalósuló reformok és beruházások  
(EU) 2021/241 rendelet 22.  cikk (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott, a  végső kedvezményezett által 
szolgáltatott adatait.

 (2) Nem kérhető sem a  támogatást igénylőtől, sem a  végső kedvezményezettől az  azonosításához szükséges adatok 
kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amely jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásból vagy 
más adatbázisból az elektronikus alkalmazással létesített adatkapcsolat útján lekérdezhető.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti adatok lekérdezéséről a támogatást igénylőt és a végső kedvezményezettet tájékoztatni kell.

46. § (1) Ha olyan alátámasztó dokumentum benyújtása szükséges, amely az  elektronikus alkalmazásba jogi vagy 
infrastrukturális okból nem tölthető fel, akkor a  dokumentum benyújtásáért felelős személy ezt jelzi a  nemzeti 
hatóság részére, és a dokumentumot postai úton nyújtja be.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogi ok az, ha
a) egy dokumentumnak csak a papíralapú változatához kötődik bizonyító erő, vagy
b) a  papíralapú dokumentum digitalizált változatához – a  polgári perrendtartásról szóló törvény okiratokra 

vonatkozó szabályai szerint – az eredetinél alacsonyabb szintű bizonyító erő kötődik.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti infrastrukturális ok az, ha az  elektronikus alkalmazás műszaki jellemzőiből fakadóan nem 

képes fogadni a kérdéses dokumentumot.
 (4) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a postai küldemény nem érkezik be a nemzeti hatósághoz a jelzéstől számított 

tizenöt napon belül, akkor a nemzeti hatóság a rendelkezésére álló információk alapján jár el.

47. § (1) Ha e  rendelet szerint a  küldeményt postai úton kell megküldeni, akkor a  küldeményt tértivevénnyel  
– ha ennek a postai szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott feltételei teljesülnek, akkor hivatalos iratként –  
kell feladni és átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni.

 (2) Ha a  postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a  címzett vagy meghatalmazottja a  küldeményt nem 
veszi át, a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

 (3) Ha a postai úton kézbesített küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a küldeményt – az ellenkező bizonyításig –  
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

48. §  A  nemzeti hatóság a  részére postai úton szabályosan benyújtott dokumentum megőrzéséről és nyilvántartásáról 
gondoskodik, valamint e  dokumentumról digitális másolatot készít, és azt rögzíti az  elektronikus alkalmazás 
adatbázisában.

19. A határidő

49. § (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja.
 (2) A  hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a  napon jár le, amely elnevezésénél vagy 

számánál fogva megfelel a  kezdőnapnak, ha pedig ez  a  nap a  lejárat hónapjában hiányzik, akkor a  megállapított 
határidő a hónap utolsó napján jár le.

 (3) Ha a  határidő kezdőnapja nem munkanap, a  határidő a  következő munkanapon kezdődik. Ha a  határidő utolsó 
napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

50. § (1) A támogatást igénylő és a végső kedvezményezett rendelkezésére álló határidőbe nem számít bele az az időtartam, 
amikor az elektronikus alkalmazás nem érhető el.

 (2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az elektronikus alkalmazás rendelkezésre nem állásáról 
és annak oka elhárításáról
a) a nemzeti hatóságot közvetlenül,
b) az érintetteket a www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett közlemény útján
tájékoztatja.

51. § (1) Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum elküldésének napja.
 (2) A postai úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a postára adás napja.

52. § (1) A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.
 (2) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

III. FEJEZET
TERVEZÉSI ÉS TÁMOGATÁS-VÉGREHAJTÁSI FOLYAMAT

20. Tervezés

53. § (1) A  HET szakmai tartalmát az  annak alátámasztásául szolgáló felhívások szakmai tartalmával programterületenként 
a  szakpolitikai felelős készíti el az  (EU) 2021/241 rendeletben foglalt horizontális elvek, ágazati stratégiák és 
az  összefüggő egyéb fejlesztések, valamint az  (EU) 2021/241 rendelet 9.  cikkében foglalt kettős finanszírozás 
elkerülésének figyelembevételével.
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 (2) Ha a  felhívás a  szakpolitikai felelősön kívüli miniszter feladatkörét is érinti, a  szakpolitikai felelős gondoskodik 
az érintettek bevonásával készült közös szakmai álláspont kialakításáról.

 (3) A  szakpolitikai felelős a  HET és a  HET intézkedési lista programterületre vonatkozó javaslatait jóváhagyásra 
benyújtja a programterületért felelős miniszter részére. Amennyiben egy programterületért több miniszter is felelős, 
valamennyi felelős miniszter véleményét be kell szerezni. Véleményeltérés esetén az adott kérdés HET-ben történő 
megjelenítéséről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter dönt.

54. §  A nemzeti hatóság a programterületek szakpolitikai felelőseitől érkezett javaslatok alapján elkészíti a HET javaslatát 
és a kapcsolódó HET intézkedési lista javaslatát.

55. §  Az 53. § és az 54. § szerinti folyamat lezárását követően a nemzeti hatóság az FKB elé terjeszti a HET intézkedési lista 
elfogadására irányuló javaslatot.

56. § (1) Az FKB általi megtárgyalást követően a Kormány a HET intézkedési listáról egyedi kormányhatározatban dönt.
 (2) A  Kormány elutasító döntése esetén a  nemzeti hatóság gondoskodik a  HET intézkedési lista az  53.  § és  

az 54. § szerinti átdolgozásáról és jóváhagyásra történő ismételt benyújtásáról az FKB és a Kormány számára.
 (3) A HET tartalmának elfogadásáról az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter dönt.

57. § (1) A  nemzeti hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter támogató döntését követően 
a kormányhatározatban foglaltak szerint benyújtja a HET-et az Európai Bizottság részére.

 (2) A  nemzeti hatóság az  53.  § és az  54.  § szerinti folyamatot úgy szervezi meg, hogy az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által jóváhagyott HET és forráslehívási kérelem az (EU) 2021/241 rendelet szerinti 
időpontban az Európai Bizottsághoz benyújtható legyen.

58. §  Ha a HET-et az Európai Bizottság javaslatára az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja, a támogató határozatot követően 
Magyarország az Európai Bizottsággal támogatási megállapodást köt.

59. §  Az  53–58.  § rendelkezései megfelelően alkalmazandók a  HET (EU) 2021/241 rendelet 21.  cikke szerinti 
módosítása, valamint az esetlegesen szükségessé váló – az (EU) 2021/241 rendelet 18. cikk (2) bekezdése szerinti –  
felülvizsgálata során.

60. §  Amennyiben a  vissza nem térítendő támogatáson felül a  hiteligénylés is szükségessé válik, és a  hitelkérelem 
benyújtására nem a vissza nem térítendő támogatás igénylésére irányuló támogatási kérelem benyújtásával együtt 
kerül sor, a hiteltámogatásra az 53–58. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hiteltámogatás 
legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig nyújtható be az Európai Bizottság részére.

61. §  Amennyiben a  HET végrehajtása során a  jóváhagyott mérföldkövek és célértékek teljesítése érdekében, vagy 
bármely más okból a  jóváhagyott HET intézkedési lista módosítása válik indokolttá, a módosított HET intézkedési 
lista előkészítése és jóváhagyása során az 53. § és az 54. § szerint kell eljárni.

21. A HET mérföldkövek és célok

62. § (1) A nemzeti hatóság köteles a HET-ben foglalt mérföldkövek és célok vonatkozásában definíciós adatlapot létrehozni, 
amely tartalmazza
a) a mérföldkő vagy cél pontos tartalmi meghatározását, szükség szerint számításának módját,
b) a teljesítés határidejét,
c) a teljesítés felelősét,
d) a teljesítés alátámasztó dokumentumait,
e) a teljesítés ellenőrzésének módját.

 (2) A  HET intézkedési lista a  mérföldkövek és célok teljesítését szolgáló intézkedéseket tartalmazza pályázati úton 
megvalósuló és pályázati rendszeren kívül megvalósuló intézkedési bontásban.
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63. § (1) A  pályázati rendszeren kívül megvalósuló mérföldkövek és célok teljesítésének határidejét és a  végrehajtásáért 
felelős szervezetet a HET intézkedési lista jelöli ki.

 (2) A pályázati úton megvalósuló intézkedések végrehajtása érdekében a nemzeti hatóság felhívást hirdet.
 (3) A felhívás tartalmának összhangban kell lennie

a) a HET-ben foglalt, adott intézkedés vonatkozásában elvárt mérföldkövek és célok teljesítésével és
b) a  HET-ben foglalt, az  (EU) 2021/241 rendelet VI. és VII.  melléklete szerint az  intézkedés tekintetében 

meghatározott dimenziókkal.
 (4) A  pályázati úton megvalósuló intézkedésekhez kapcsolódó kiválasztási szempontrendszernek tartalmaznia kell 

annak vizsgálatát, hogy
a) a projekt illeszkedik a HET-hez,
b) a  vállalt, projekt szintű mérföldkövek és célok a  projekt előrehaladásának nyomon követését és  

a HET-ben foglalt mérföldkövek és célok teljesítését szolgálják,
c) a projekt végrehajtásának módja nem sérti a jelentős károkozás elkerülése követelményét,
d) a projekt tartalma a felhívásban megjelölt dimenziókódnak megfelel.

64. § (1) A nemzeti hatóság a mérföldkövek és célok definíciós adatlapjának tartalmáról, valamint a mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó jelentések módjáról és rendszerességéről a  pályázati úton megvalósuló intézkedések 
végső kedvezményezettjeit, valamint a pályázati rendszeren kívül megvalósuló mérföldkövek és célok teljesítéséért 
felelős szervezeteket tájékoztatja.

 (2) A  mérföldkövek és célok teljesítéséhez kapcsolódó beszámolók nyilvántartása, a  teljesítést alátámasztó 
dokumentumok tárolása, és a  mérföldkövek és célok teljesítésének nyomon követése a  monitorig és információs 
rendszerben történik.

 (3) A  mérföldkövek és célok teljesítésének első szintű, dokumentum alapú ellenőrzését a  nemzeti hatóság végzi  
a 62. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

65. § (1) A nemzeti hatóság a mérföldkő és cél teljesítésének ellenőrzése érdekében helyszíni ellenőrzést is elrendelhet.
 (2) A nemzeti hatóság, ha az ellenőrzés során szabálytalansági gyanúra okot adó körülményt tapasztal, szabálytalansági 

eljárást folytat le.
 (3) Ha az audit hatóság által lefolytatott ellenőrzés eredménye alapján a mérföldkövek és célértékek a monitoring és 

információs rendszerben tárolt adatokhoz képest eltérést mutatnak, úgy azt a  nemzeti hatóság korrigálni köteles 
az  Európai Bizottság részére benyújtott kifizetési kérelem és az  (EU) 2021/241 rendelet 27.  cikke szerinti jelentés 
adatainak megbízhatósága érdekében.

22. Társadalmi konzultáció

66. § (1) A  nemzeti hatóság társadalmi konzultációra vonatkozó stratégiát készít és hajt végre, amely magában foglalja 
a társadalmi egyeztetés lépéseinek meghatározását, valamint kötelezettséget állapít meg a szociális partnerekkel és 
érdekelt felekkel való konzultációra a HET végrehajtása során.

 (2) A nemzeti hatóság valamennyi felhívást tíznapos határidő biztosításával társadalmi egyeztetésre bocsát.
 (3) A társadalmi egyeztetést a www.palyazat.gov.hu oldalon kell lebonyolítani.
 (4) A társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek figyelembevételével a nemzeti hatóság a szakpolitikai felelős 

bevonásával véglegesíti a felhívást.

23. A felhívás

67. § (1) A nemzeti hatóság a  felhívást, valamint az annak mellékletét képező támogatási szerződés sablonját, az általános 
szerződési feltételeket és a  Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 
keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához megnevezésű útmutatót (a továbbiakban: 
elszámolhatósági útmutató) a www.palyazat.gov.hu oldalon teszi közzé.

 (2) A felhívás nem minősül az Ávr. 45. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak.
 (3) A  nemzeti hatóság a  támogatási kérelem benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja,  

hogy a  támogatást igénylő kérdéseket tehessen fel, és azokra észszerű határidőn belül, de legkésőbb a  kérdés 
nemzeti hatósághoz való érkezését követő nyolc napon belül tájékoztatást kapjon.
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68. § (1) Ha a  HET intézkedési lista vagy jogszabály módosítása miatt, vagy egyéb okból szükségessé válik a  felhívás 
módosítása, a  nemzeti hatóság a  szakpolitikai felelős bevonásával módosítja a  felhívást, és a  módosított felhívást 
közzéteszi, és a módosítás tényéről, tartalmáról közleményt is megjelentet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti módosítás esetén hiánypótlás keretében a módosítás lehetőségét biztosítani kell.
 (3) A támogatást igénylő, ha a támogatási kérelmét a módosítás előtti feltételekkel nyújtotta be, a felhívás módosítása 

miatt nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a támogatási kérelmét a módosított feltételeknek 
megfelelően nyújtotta be. Ha a  felhívás módosítása miatt a  módosítás előtti feltételekkel benyújtott támogatási 
kérelmek nem értékelhetőek, egy alkalommal, legalább öt-, legfeljebb tíznapos határidővel hiánypótlást  
kell elrendelni.

69. § (1) Ha a felhívás keretösszege kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, a nemzeti hatóság a támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt a felhívást felfüggesztheti vagy lezárhatja.

 (2) A felhívást felfüggeszteni vagy lezárni
a) folyamatos elbírálás esetén az erről szóló közlemény közzétételét követő harmadik naptól,
b) szakaszos elbírálás esetén a szakasz zárását követő naptól
lehet, azzal, hogy az erről szóló közleményt a szakasz lezárása előtt legalább nyolc nappal közzé kell tenni.

 (3) A nemzeti hatóság az (1) bekezdés szerinti döntéséről közleményt készít és tesz közzé.

24. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

70. § (1) A támogatást igénylő a nemzeti hatósághoz benyújtott támogatási kérelemmel igényli a támogatást.
 (2) A támogatási kérelmet a felhívásban közölt formában és tartalommal kell elkészíteni.
 (3) A nemzeti hatóság a támogatást igénylőt a támogatási kérelem beérkezéséről értesíti.
 (4) A  nemzeti hatóság megvizsgálja, hogy a  támogatási kérelem megfelel-e a  felhívásban és az  Ávr. 70.  § 

(2)  bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek. A  nemzeti hatóság az  ellenőrzéshez szükséges 
elvárt szakértelem, a  beérkező pályázatok darabszáma és a  rendelkezésre álló kapacitás alapján eldönti, hogy 
a  jogosultsági ellenőrzés belső értékelővel vagy a  szakpolitikai felelős által kijelölt külső értékelővel történjen. 
Adott felhíváson belül belső és külső értékelő együttes alkalmazása is lehetséges. Amennyiben az  ellenőrzési 
szempontrendszer mérlegelést nem igényel, elegendő egy fő jogosultsági ellenőrzést végző kijelölése.

 (5) Ha a  támogatási kérelem a  (4)  bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg, a  nemzeti hatóság 
a támogatást igénylőt egy alkalommal, legalább öt-, legfeljebb tíznapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

 (6) Ha a  támogatási kérelem tartalmi értékelését mérlegelést nem igénylő szempontrendszer alapján kell elvégezni, 
akkor az  értékelést egy értékelő, egyéb esetben a  nemzeti hatóság által meghatározott számú értékelő végzi el. 
A  nemzeti hatóság döntése alapján az  értékelés történhet belső értékelővel, törvényben meghatározott szakértői 
névsorból sorsolással kiválasztott állami értékelővel vagy a  szakpolitikai felelős által kijelölt külső értékelővel.  
Adott felhíváson belül belső, állami értékelő és külső értékelő együttes alkalmazása is lehetséges.

71. § (1) A  nemzeti hatóság a  támogatási kérelemről folyamatos elbírálás esetén annak beérkezésétől, szakaszos elbírálás 
esetén a felhívásban rögzített szakasz zárásától számított harminc napon belül dönt.

 (2) Döntés-előkészítő bizottság összehívása esetén az (1) bekezdés szerinti határidő tíz nappal meghosszabbodik.
 (3) A  nemzeti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti határidőt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

meghosszabbíthatja, ha a támogatási kérelmek száma eléri az ezer darabot.

72. § (1) Ha a felhívás nem zárja ki, támogatási kérelmet a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium is benyújthat.
 (2) A  konzorcium a  felhívás részeként közzétett megállapodás-tervezetben foglalt rendelkezéseket is tartalmazó 

konzorciumi együttműködési megállapodással hozható létre.
 (3) A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel, és 

támogatásban részesülhet.
 (4) A  konzorciumot a  lebonyolításban érintett szervezet előtt a  konzorciumi tagok által a  konzorciumi szerződésben 

kijelölt tag képviseli.
 (5) A konzorcium valamely tagja által – a konzorcium nevében – kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges.
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73. § (1) A támogatási kérelem adatait a támogatáshalmozódás vizsgálata céljából meg kell küldeni a Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: kincstár) által működtetett monitoring rendszer részére.

 (2) A nemzeti hatóság a támogatáshalmozódás vizsgálatát
a) a kincstár által nyilvántartott adatok,
b) a  támogatást igénylőnek a  támogatási kérelem benyújtását megelőzően megítélt, valamint az  igényelt 

csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozata, valamint
c) a monitoring és információs rendszerben rögzített adatok
alapján végzi el.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti adatok között eltérés van, a  támogatást igénylővel hiánypótlás, illetve tisztázó kérdés 
keretében tisztázni kell az eltérés okát.

 (4) A támogatást igénylő részére megítélhető támogatás összege a csekély összegű (de minimis) támogatásra, valamint 
a  monitoring és információs rendszerben rögzített támogatási kategóriákra vonatkozó támogatáshalmozódási 
határértékeket nem lépheti túl.

 (5) Ha az  állami támogatással érintett projekt esetén a  támogatási kérelem benyújtása és a  támogatási döntés 
időpontja között hat hónapnál hosszabb idő telik el vagy a támogatást igénylő gazdálkodásában évforduló történt, 
a támogatáshalmozódás vizsgálatát ismételten el kell végezni.

74. §  A támogatási döntés meghozatala során az Ávr. 71–73. §-ában foglaltak mellett a 75–77. §-t is alkalmazni kell.

75. § (1) Kiemelt kiválasztási eljárásrend kivételével, ha a  felhívás úgy rendelkezik, a  nemzeti hatóság döntés-előkészítő 
bizottságot hívhat össze a támogatási kérelmekről hozott döntés megalapozására.

 (2) A döntés-előkészítő bizottság javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
 (3) A  döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma legfeljebb öt fő. A  döntés-előkészítő bizottság összehívását, 

működését, tagjait a nemzeti hatóság által kiadott ügyrendben kell meghatározni.

76. § (1) A támogatási kérelemről a nemzeti hatóság dönt. A nemzeti hatóság köteles a döntését részletesen megindokolni, 
ha a támogatási kérelmet
a) csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal támogatja,
b) a támogatási jogviszony létrehozásához szükséges feltételek teljesítésének esetén támogatja vagy
c) elutasítja.

 (2) Ha a  döntés-előkészítő bizottság a  projekt támogatását hárommilliárd forintot meghaladó összegben javasolja 
megállapítani, a  támogatási kérelemről – kiemelt projektek kivételével – a  nemzeti hatóság javaslata alapján 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter dönt.

77. §  A nemzeti hatóság
a) a támogatási döntésről a felhívásban meghatározottak szerint értesíti a támogatást igénylőt, és
b) a nyertes támogatást igénylő részére az értesítéssel egyidejűleg megküldi a támogatási szerződés tervezetét.

25. Kiemelt kiválasztási eljárásrend különös szabályai

78. §  Kiemelt kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a  támogatási kérelemről, ha a  HET intézkedési listában szereplő 
eljárási forma ezt előírja.

79. §  Kiemelt kiválasztási eljárásrend alkalmazható, ha
a) a  HET intézkedési lista tartalmazza a  felhívás címét, a  támogatást igénylőt és az  indikatív támogatási 

összeget, valamint
b) a projekt közfeladat vagy általános közérdekű feladat ellátására irányul és nemzetgazdasági érdeket szolgál.

80. § (1) A nemzeti hatóság a felhívást és annak mellékleteit közzéteszi a www.palyazat.gov.hu oldalon.
 (2) A  HET intézkedési listában nevesített támogatást igénylő a  nemzeti hatósághoz támogatási kérelmet nyújt be 

a felhívásban meghatározott időpontban, a 70. §-ban meghatározottak szerint.
 (3) A nemzeti hatóság a támogatási kérelem értékelését a 74. §-ban és a 76. §-ban foglaltak szerint végzi el.
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26. A támogatási jogviszony

81. § (1) A nemzeti hatóság a végső kedvezményezettel támogatási szerződést köt.
 (2) Támogatási szerződésnek minősül a  nemzeti hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló 

akaratnyilatkozatát tartalmazó, egyoldalúan kibocsátott támogatói okirat is.
 (3) A támogatói okirat alkalmazásáról a nemzeti hatóság a felhívásban rendelkezik.

82. § (1) A támogatási szerződés megkötésére az Ávr. 73. §-át a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) A  támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei a  projekt által elérendő fejlesztések mérföldkövei, célértékei, 

a  támogatási összeg mérföldkő szerinti bontása és a  teljesítési ütemezése, valamint az  ezek nem megfelelő 
teljesülése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények, továbbá a  támogatott tevékenység megvalósításában 
részt vevő egyéb szerv vagy szervezet bevonásának lehetősége, és az e szerv vagy szervezet által megvalósítható 
tevékenységek köre.

 (3) A  támogatásról szóló értesítésben a  támogatási szerződés megkötésére meghatározandó időpont – a  támogatói 
okirat kivételével – nem haladhatja meg a  támogatási döntésről szóló értesítés végső kedvezményezett általi 
kézhezvételét követő harminc napot. A  határidőbe a  végső kedvezményezett hiánypótlási és tisztázó kérdésre 
adott válaszadási ideje, valamint a  kifogás elbírálásának időtartama nem számít bele. Ha a  feltételek teljesítésére 
a támogatási szerződés megkötését követő harminc napon belül nem kerül sor, a támogatói döntés hatályát veszti.

 (4) Ha a  végső kedvezményezett által megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a  nemzeti hatóság azok 
beérkezésétől számított tíz napon belül, egy alkalommal, legalább öt-, legfeljebb tíznapos határidő kitűzésével, 
a hiány vagy hiba megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a végső kedvezményezettet.

 (5) Ha a  szerződéskötéshez szükséges valamely információ nem egyértelmű, a  nemzeti hatóság egy alkalommal 
tisztázó kérdést tehet fel, amelynek megválaszolására legalább öt-, legfeljebb tíznapos határidőt biztosít.  
A tisztázó kérdés a projekt műszaki, szakmai tartalmának részletesebb kifejtésére is irányulhat.

 (6) Ha a  támogatási szerződés megkötéséhez harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, e  feltételek 
teljesítésének hiányában is megköthető a  támogatási szerződés, azzal, hogy a  támogatási szerződés a  feltételek 
teljesítése esetén lép hatályba.

 (7) Ha a  feltételek teljesítése a végső kedvezményezett érdekkörén kívül, a  támogatási jogviszonnyal összefüggésben 
felmerült okból, a  feltételek teljesítésére megadott határidőn belül nem lehetséges, a  nemzeti hatóság 
a  végső kedvezményezett indokolt kérelmére vagy saját hatáskörében a  határidőt egy alkalommal, legfeljebb  
harminc nappal meghosszabbíthatja.

83. § (1) A  nemzeti hatóság a  támogatási szerződés hatálybalépését megelőzően – indokolt esetben – helyszíni szemlét 
rendelhet el a támogatási kérelemben rögzített adatok ellenőrzése érdekében.

 (2) A helyszíni szemlét a nemzeti hatóság által megbízólevéllel megbízott legalább két fő végzi.
 (3) Ha a  támogatást igénylő a  helyszíni szemle lebonyolítását akadályozza, a  nemzeti hatóság a  támogatási kérelmet 

elutasíthatja.
 (4) A helyszíni szemlét végző a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít.

84. § (1) A támogatási szerződés módosítása során az Ávr. rendelkezéseit – az Ávr. 95. § és 95/B. § kivételével – a 88. §-ban és 
a 89. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  nemzeti hatóság a  programterületek és a  felhívások tekintetében speciális útmutatót készíthet,  
amely a megvalósításra nézve a jogszabályi környezettel nem ellentétes egyedi részletszabályokat állapíthat meg.

 (3) A kedvezményezett köteles bejelenteni a nemzeti hatóság részére
a) a  projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését, kapcsolattartó személyét vagy az  egyéb, jogosultsági 

szempontot vagy támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól számított nyolc napon belül,
b) az a) pontba nem tartozó adat – így különösen bankszámlaszám, hivatalos képviselő személyének, pénzügyi 

vezető, projektmenedzser személyének, kedvezményezett címének, mérföldkő eléréséig felhasználni 
tervezett támogatás összegének, költségelemen belüli átcsoportosítás – változását legkésőbb a  következő 
beszámolóval vagy fenntartási jelentéssel egyidejűleg.

 (4) A változás kezelését szolgáló intézkedést – ideértve a  támogatási szerződés módosításának kezdeményezését is –  
a nemzeti hatóság bejelentés nélkül is megkezdheti, ha olyan változásról szerez tudomást a projektben, amely ezt 
indokolja.
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 (5) Ha a bejelentés hiányos vagy hibás, a nemzeti hatóság egy alkalommal, legalább öt-, legfeljebb tíznapos határidővel 
hiánypótlásra hívja fel a végső kedvezményezettet.

 (6) Ha a  támogatási szerződés módosítása során valamely információ nem egyértelmű, a  nemzeti hatóság  
egy alkalommal, legalább öt-, legfeljebb tíznapos határidővel tisztázó kérdést tehet fel.

 (7) A  bejelentést vagy észlelést követően a  nemzeti hatóság harminc napon belül megteszi az  általa nyilvántartott 
adatok megváltoztatására, a  támogatási szerződés módosítására vagy a módosítás elutasítására, az e  rendeletben 
vagy a  támogatási szerződésben meghatározott esetben az  attól történő elállásra, a  végső kedvezményezettel 
kötött szerződés felmondására, a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére vagy más szükséges 
eljárás lefolytatására irányuló intézkedést.

 (8) A (7) bekezdésben meghatározott határidő indokolt esetben legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
 (9) A  (7) és (8)  bekezdés szerinti határidőbe a  hiánypótlásra és tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló 

időtartam nem számít bele.
 (10) Vis maior esetén a nemzeti hatóság egyedileg dönt a módosítási igény jóváhagyásáról.
 (11) A bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha

a) a  projekt fizikai befejezése a  hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest késik,  
de legfeljebb a felhívásban meghatározott fizikai befejezésre megadott végső határidőig megtörténik,

b) a  projekt mérföldkő elérése a  hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest legfeljebb 
tizenöt napot késik, amennyiben a  projekt mérföldkő nem minősül egyúttal mérföldkőnek is,  
vagy nem okozza mérföldkő csúszását, de a  projekt fizikai befejezése a  hatályos támogatási szerződésben 
meghatározott időponthoz megtörténik,

c) a  változás következtében a  támogatási szerződésben rögzítetthez képest azonos vagy jobb műszaki,  
szakmai megoldás fog megvalósulni,

d) a kedvezményezett egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra tér át,
e) a  változás a  projekt műszaki, szakmai tartalmát, a  támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent 

kockázatot a projekt eredményességére,
f ) a kapcsolattartó személye megváltozik.

85. §  A támogatási szerződés módosítása
a) akkor fogadható el, ha megfelel a felhívás céljának,
b) akkor fogadható el, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna,
c) nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt a  támogatási kérelem elbírálása során és 

a módosítást követően már nem teljesülne,
d) nem változtathatja meg kedvezőtlen módon a  támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelentő 

feltételeket, ha ennek következtében a  projekt nem érte volna el a  támogatásban részesüléshez szükséges 
legalacsonyabb pontszámot vagy az adott szempont vonatkozásában meghatározott belső korlátot,

e) – a projekt célját elősegítő módosítás kivételével – nem fogadható el, ha az a projekt előkészítésekor előre 
látható, tervezhető körülmény miatt merült fel,

f ) a  támogatás arányos csökkentésével hagyható jóvá, ha a  támogatási szerződés tartalmát kedvezőtlenül 
érintő módosítási igény a kedvezményezettnek felróható okból merült fel,

g) eredményeként az  önerő aránya a  támogatás növelése esetén sem csökkenhet, azzal, hogy az  eltérő 
támogatási intenzitású tevékenységeket tartalmazó projekt esetén az  önerő aránya tevékenységenként 
vizsgálandó,

h) eredményeként a támogatást a projekt összköltségének csökkenése arányában csökkenteni kell, több forrás 
esetén az eredeti arányoknak megfelelően,

i) eredményeként a projekt fizikai befejezésének határideje csak indokolt esetben haladhatja meg a felhívásban 
rögzített végső határidőt, azzal, hogy a  módosított határidő meghatározása során figyelemmel kell lenni 
a  HET-ben meghatározott reformok, beruházások, mérföldkövek, célértékek elérésének az  időpontjára, 
valamint az elszámolhatósági szabályokra.

86. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését követően felmerült költségnövekmény
a) nem éri el a támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg 15%-át, a végső kedvezményezettnek 

alá kell tudnia támasztani a költségnövekmény piaci árnak való megfelelését,
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b) eléri a  támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg 15%-át, akkor az  államháztartásért felelős 
miniszter által megbízott igazságügyi szakértőnek kell alátámasztania a  költségnövekmény piaci árnak 
megfelelését,

c) eléri a  támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg 30%-át, a  költségnövekmény nem 
támogatható.

 (2) A  nemzeti hatóság a  költségnövekmény támogatására irányuló igény benyújtását követően jogosult 
kezdeményezni az igazságügyi szakértő megbízását.

 (3) A Kormány az (1)–(2) bekezdésben szerinti szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.
 (4) Nem minősül költségnövekménynek, ha a  többlettámogatás a  szakpolitikai felelős által kezdeményezett  

és a HET intézkedési lista módosítása során elfogadott műszaki-szakmai tartalombővítés végrehajtását szolgálja.

87. § (1) A  végső kedvezményezett a  projekt mérföldköveihez kapcsolódó vállalások és célértéket kizárólag a  nemzeti 
hatóság előzetes jóváhagyásával, azok csökkentése esetén kizárólag a  támogatás arányos csökkentése mellett 
módosíthatja.

 (2) Amennyiben a  projekt mérföldköveihez kapcsolódó vállalások és célértékek csökkentése a  HET teljesítését 
veszélyezteti, a módosításról az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter dönt.

88. § (1) Átalakulás, egyesülés vagy szétválás esetén – a jogszabályon alapuló jogutódlás kivételével – a jogutód akkor léphet 
be új végső kedvezményezettként a  támogatási jogviszonyba, ha megfelel a  felhívásban foglalt feltételeknek,  
és ahhoz a nemzeti hatóság hozzájárul.

 (2) A nemzeti hatóság az új végső kedvezményezett támogatási jogviszonyba való belépése esetén a változás nemzeti 
hatóság általi jóváhagyását követő harminc napon belül elvégzi az  érintett projekt támogatási szerződésének 
módosítását.

 (3) Az (1) bekezdésben foglalt változás nemzeti hatóság általi elutasítása esetén a támogatási jogviszony az elutasításról 
szóló döntéssel megszűnik.

 (4) A  támogatási jogviszonyból kilépő végső kedvezményezettnek és az  abba belépő új végső kedvezményezettnek 
a támogató felé a projekt végrehajtásáért fennálló felelőssége a változás időpontjáig egyetemleges, míg a változás 
nemzeti hatóság általi jóváhagyása napjától kizárólag az új végső kedvezményezett felel a projekt végrehajtásáért.

89. § (1) A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése során az Ávr. rendelkezései mellett a (2) és (3) bekezdésben 
foglaltakat is alkalmazni kell.

 (2) Ha az  elállási ok bekövetkezik, a  nemzeti hatóság vagy a  lebonyolító szerv az  elállásra vonatkozó döntés 
meghozataláig a  végső kedvezményezett más támogatási kérelme vonatkozásában a  támogatási döntés 
meghozatalát, a támogatási szerződés megkötését felfüggesztheti.

 (3) Az elállás időpontja az elállásról szóló értesítés kézhezvételének napja.

27. Biztosíték

90. § (1) A  támogatási szerződésben rendelkezni kell a  támogatás visszavonásának, a  támogatási szerződéstől történő 
elállásnak, illetve szabálytalanság esetén a visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól.

 (2) A biztosíték lehet
a) hitelintézet által kibocsátott garanciavállaló nyilatkozat,
b) ingatlan jelzálogjog,
c) a  támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselőjének, legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy 
együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 
kezességvállalása,

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,
f ) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 92.  § (1)  bekezdése szerinti  

állami kezesség,
g) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
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 (3) A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt és a már kifizetett támogatás együttes 
összegét.

 (4) Biztosítékcseréről a  nemzeti hatóság a  végső kedvezményezett erre irányuló kérelme beérkezését követő  
harminc napon belül dönt.

 (5) A  végső kedvezményezett a  kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt 
biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a  kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg igazolja. Ha a  végső 
kedvezményezett az  igazolást a  kifizetési igénylés hiánypótlását követően sem nyújtja be, a  kifizetési igénylést  
el kell utasítani. Ha a  végső kedvezményezett a  megemelt biztosíték rendelkezésre állását utóbb igazolja, 
az elutasított kifizetési igénylés ismételten benyújtható.

91. § (1) Mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól
a) a költségvetési szerv,
b) az egyházi jogi személy,
c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati társulás, ha

ca) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező 
feladat ellátását szolgálja, vagy

cb) a  fejlesztés tárgya vagy a  fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati 
törzsvagyon vagy azzá válik,

d) a  vízgazdálkodási társulat, ha a  támogatást teljes egészében az  általa üzemeltetett önkormányzati vagy 
állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,

e) a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a  támogatásból létrejövő 
vagyon ingyenesen
ea) az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, vagy
eb) a  projekt fenntartására vonatkozó időszaknak megfelelő tartamú elidegenítési és terhelési tilalom 

kikötése mellett vasúti pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság
kizárólagos tulajdonába kerül,
f ) a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a  támogatást 

tömegközlekedési tárgyú projekt megvalósításához kapja és a  támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen 
az  önkormányzat vagy a  többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság kizárólagos 
tulajdonába kerül,

g) a végső kedvezményezett, ha a támogatás nem haladja meg a húszmillió forintot,
h) az  állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy önkormányzati társulás többségi befolyása 

alatt álló, az  e) és f )  pont alapján a  biztosítéknyújtási kötelezettség alól nem mentes gazdasági társaság,  
ha a támogatást
ha) az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy – központi 

költségvetési szerv kivételével – költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja, vagy
hb) a ha) alpontban meghatározott szervezetek valamelyikének többségi befolyása alatt álló jogi személy 

olyan vagyonának fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását szolgálja, vagy közfeladat ellátását 
mozdítja elő, és a biztosítéknyújtási kötelezettség alól kormányhatározat mentesíti,

i) a szociális szövetkezet,
j) a műszaki, szakmai érdekképviseletet ellátó köztestület,
k) a megvalósítási időszakra az a végső kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását 

követően, egy összegben kéri,
l) a társasház és a lakásszövetkezet a szociális célú város rehabilitációra vonatkozó felhívás keretében,
m) kérelemre az a végső kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel és szerepel 

a  köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy a  köztartozás-mentességét harminc napnál nem régebbi 
nemleges adóigazolással igazolja,

n) a térségi fejlesztési tanács,
o) az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy.

 (2) Az (1) bekezdés g) pontja nem alkalmazható a konzorciumvezető esetén.
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IV. FEJEZET
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE

28. Általános szabályok

92. § (1) A  támogatást igénylő, a  végső kedvezményezett (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban együtt: végső 
kedvezményezett) HEE forrásból finanszírozott vagy finanszírozni tervezett közbeszerzési eljárás vagy koncessziós 
beszerzési eljárás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban együtt: közbeszerzési eljárás) lefolytatása és 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása során e fejezet szerint jár el.

 (2) Az ajánlatkérő az e  fejezet szerinti ellenőrzést akkor is kezdeményezheti, ha a közbeszerzést támogatásból tervezi 
finanszírozni, de a támogatási kérelmét még nem nyújtotta be. E fejezet alkalmazásában végső kedvezményezetten 
a támogatási kérelmet benyújtani tervező ajánlatkérőt is érteni kell.

 (3) Az  e  fejezet szerinti kötelezettségeket a  végső kedvezményezett teljesíti akkor is, ha a  közbeszerzésekről szóló  
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 29. §-a alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek.

 (4) Az e fejezet szerinti kötelezettségeket a végső kedvezményezett akkor is teljesíti, ha a közbeszerzési eljárást olyan 
szervezet folytatja le, amellyel a végső kedvezményezett a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja vagy a Kbt. 9. § 
(2) bekezdése alapján kötött szerződést.

 (5) Ha a  támogatás felhasználására központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával kerül sor, a  támogatási 
kérelem, illetve a  támogatási szerződés és a  központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával létrejövő, 
a konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló szerződés összhangjának megteremtéséért, továbbá a támogatás 
felhasználásának ellenőrzése során az  eljárás dokumentumai rendelkezésre bocsátásáért – a  (6)  bekezdés 
figyelembevételével – a végső kedvezményezett felel.

 (6) Ha a támogatás felhasználására központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával kerül sor, a központi beszerző 
szerv az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás, valamint az ennek eredményeként megkötött szerződés módosítása 
vonatkozásában az e fejezet szerinti ellenőrzést az ellenőrzést végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti.

93. §  A  végső kedvezményezett az  e  fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, közbeszerzéssel beszerzett 
költségtétel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített elszámolás alkalmazásával történik.

94. § (1) A  végső kedvezményezett az  e  fejezet szerinti ellenőrzésre benyújtandó dokumentumokat a  monitoring és 
információs rendszeren keresztül küldi meg a nemzeti hatóság, illetve a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (2) Az e fejezet szerinti ellenőrzés során hiánypótlásra van lehetőség, azzal, hogy a 103. § és a 104. § szerinti ellenőrzés 
során a  nemzeti hatóság és a  közbeszerzésekért felelős miniszter is legfeljebb három alkalommal hívhatja fel 
hiánypótlásra a végső kedvezményezettet.

 (3) A  nemzeti hatóság, illetve a  közbeszerzésekért felelős miniszter számára meghatározott határidőbe nem számít 
bele a hiánypótlás, a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás és szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének 
időtartama.

 (4) Ha a  végső kedvezményezett a  hiánypótlást nem teljesíti a  hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított  
húsz munkanapon belül, akkor a  nemzeti hatóság, illetve a  közbeszerzésekért felelős miniszter az  ellenőrzést  
– adott esetben az  ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozat, tanúsítvány vagy jelentés kibocsátása nélkül –  
lezárja, és erről értesíti a végső kedvezményezettet, valamint az ellenőrzést végző egyéb szerveket.

 (5) Ha a közbeszerzési eljárás vagy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás indítására 
kerül sor az  e  fejezet szerinti ellenőrzés kezdeményezésének határidejét követően, de még az  e  fejezet szerinti 
ellenőrzést lezáró dokumentum megküldését megelőzően, a  nemzeti hatóság, illetve a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter az ellenőrzést a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés Kbt. szerinti közzététele napjáig 
felfüggeszti.

 (6) A végső kedvezményezett a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás indításáról a nemzeti hatóságot és – ha a közbeszerzési 
ellenőrzés a hatáskörébe tartozik – a közbeszerzésekért felelős minisztert értesíti.

95. § (1) A  végső kedvezményezett az  ellenőrzésre benyújtott dokumentumokkal együtt megküldi a  Kbt. 19.  §-a szerinti, 
részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályoknak való megfelelés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát, valamint 
ennek alátámasztására a vizsgált eljárások listáját.

 (2) A Kbt. 19. § (4) bekezdése szerint lefolytatott eljárás ellenőrzésére a 30. alcímet kell alkalmazni.
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96. § (1) Ha a végső kedvezményezett az e fejezet szerinti ellenőrzést nem vagy nem határidőben kezdeményezi, a nemzeti 
hatóság az  erről való tudomásszerzést követő nyolc napon belül a  végső kedvezményezett ellen szabálytalansági 
eljárást indít vagy szabálytalansági eljárás lefolytatása nélkül szabálytalansági döntést hoz.

 (2) Ha az utóellenőrzésre nem határidőben vagy e fejezet szabályainak megsértése miatt kerül sor, a nemzeti hatóság 
az  (1)  bekezdés szerinti szabálytalansági döntést az  utóellenőrzés – és a  Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás indulása 
esetén a jogorvoslati eljárás – eredménye figyelembevételével hozza meg.

 (3) Ha a  nemzeti hatóság az  e  fejezet szabályainak megsértése miatt pénzügyi szankciót alkalmaz, azt elsődlegesen 
a projektmenedzsment költsége terhére kell megállapítani.

 (4) Ha a  projektmenedzsment költségét a  projektben egyszerűsített elszámolási módban számolandó el, a  korrekció 
mértéke a  projekt elszámolható összköltségének 2,5%-a. Ha az  intézkedés valós költség alapon elszámolt 
projektindító támogatásból és részben egyszerűsített elszámolási mód alkalmazásával elszámolt megvalósítási 
támogatásból valósul meg, akkor a korrekció mértéke a projektindító támogatás menedzsmenttevékenységre jutó 
elszámolható költsége és a megvalósítási támogatás elszámolható összköltsége összegének 2%-a.

 (5) Ha a  nemzeti hatóság a  támogatási döntés előtt megállapítja, hogy a  támogatást igénylő az  e  fejezet szerinti 
kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy közbeszerzési elszámolhatósági akadály merül fel,  
akkor az igényelthez képest csökkentett támogatást ítélhet meg részére.

 (6) Közbeszerzési elszámolhatósági akadály miatt indult szabálytalansági eljárásban a  nemzeti hatóság 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter jelentésében, illetve tanúsítványában foglaltak, a  Kbt. szerinti jogorvoslati 
eljárás esetén annak eredménye alapján hozza meg a szabálytalansági döntést.

29. A közbeszerzési értékelés

97. § (1) Ha a  nemzeti hatóság úgy dönt, akkor az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény és az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.)  
Korm. rendelet szerint a  közbeszerzési értékelést szakértői névsor alapján a  nemzeti hatóság által meghatározott 
értékelői csoportból sorsolással kiválasztott állami értékelő végzi az  e  fejezetben meghatározott határidők 
figyelembevételével.

 (2) A nemzeti hatóság az értékelés elvégzéséhez szükséges dokumentumok és információk rendelkezésre bocsátásával 
felkészíti az állami értékelőt a közbeszerzési értékelés elvégzésére.

 (3) Az  állami értékelő a  közbeszerzési értékelés során – a  közbeszerzési eljárások és az  értékelésre rendelkezésre álló 
határidő meghatározásán kívül – nem utasítható.

98. § (1) A közbeszerzési értékelést egy állami értékelő végzi.
 (2) Az állami értékelő a közbeszerzési értékelés során értékelőlapot tölt ki.

99. § (1) A nemzeti hatóság a közbeszerzési értékelés lezárását követően haladéktalanul elvégzi annak minőségellenőrzését.
 (2) Ha a  közbeszerzési értékelés hiányos vagy hibás, a  nemzeti hatóság az  állami értékelőt egy alkalommal 

hiánypótlásra, illetve a hiba javítására hívja fel.
 (3) Ha az állami értékelő a hibát nem javítja vagy a hiányosságot nem pótolja, a nemzeti hatóság az érintett szempont 

vonatkozásában a közbeszerzési értékelést maga végzi el.

30. Az uniós értékhatárokat el nem érő becsült értékű, valamint az építési beruházás, építési 
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése

100. § (1) A  végső kedvezményezett az  ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés (a továbbiakban: összegezés) 
megküldését követő öt munkanapon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot, 
a  95.  § (1)  bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint – a  Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás esetén –  
a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot a nemzeti hatóság részére.

 (2) A  nemzeti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumokat utóellenőrzés keretében, közbeszerzési 
elszámolhatósági, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontból ellenőrzi. A  közbeszerzési 
elszámolhatósági szempontú ellenőrzés magában foglalja az eljárás közbeszerzési szabályokkal és alapelvekkel való 
összhangjának ellenőrzését.
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 (3) A  nemzeti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül 
az ellenőrzés eredményéről utóellenőrzési jelentést állít ki, amelyet megküld a végső kedvezményezett részére.

 (4) Ha a végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését nem vagy nem határidőben kezdeményezte, 
a  nemzeti hatóság a  dokumentumokat a  (2) és (3)  bekezdés szerint ellenőrzi, a  96.  § (1)–(5)  bekezdése  
alkalmazása mellett.

101. § (1) A végső kedvezményezett részére támogatás – a támogatási előleg kifizetése kivételével – csak a támogató tartalmú 
utóellenőrzési jelentés megléte esetén fizethető ki.

 (2) Szabálytalansági gyanú esetén – az (1) bekezdéstől eltérően – a szabálytalansági gyanú elutasításáról szóló döntés 
vagy a szabálytalansági döntés irányadó a támogatás kifizetése tekintetében.

31. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint az építési beruházás, 
építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű 
közbeszerzési eljárások ellenőrzése

102. § (1) A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a  közbeszerzési dokumentumokat és 
az  egyéb, ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat előzetes ellenőrzés céljából megküldi a  nemzeti hatóság és 
ezzel egyidejűleg a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (2) A nemzeti hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési eljárás ellenőrzésével összefüggésben 
további dokumentumok benyújtását is kérheti.

 (3) A  nemzeti hatóság és a  közbeszerzésekért felelős miniszter együttműködnek, és a  végső kedvezményezettel 
folytatott minden kommunikációt (ideértve a  végső kedvezményezett által új vagy módosult dokumentumok 
beküldését) kölcsönösen figyelemmel kísérnek.

103. § (1) A nemzeti hatóság a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon belül elvégzi azok 
támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú ellenőrzését.

 (2) Hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a nemzeti hatóság a hatósági engedély által érintett műszaki 
szempontokat nem vizsgálja.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok hiányosak, hibásak vagy a  dokumentumok módosítása 
elszámolhatósági, támogathatósági, illetve műszaki szempontból szükséges, a nemzeti hatóság három munkanapos 
határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a végső kedvezményezettet.

 (4) A végső kedvezményezett a  (3) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás alapján módosított dokumentumokat vagy  
– ha a  hiánypótlási felhívásban foglaltakkal nem ért egyet – a  hiánypótlás elutasításának részletes indokolását 
megküldi a nemzeti hatóság részére.

 (5) A nemzeti hatóság az  (1) bekezdés szerinti határidőben megküldi a végső kedvezményezett részére az ellenőrzés 
eredményéről szóló nyilatkozatát és erről tájékoztatja a közbeszerzésekért felelős minisztert.

104. § (1) A közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon 
belül elvégzi azok közbeszerzési elszámolhatósági ellenőrzését. A  közbeszerzési elszámolhatósági szempontú 
ellenőrzés magában foglalja az eljárás közbeszerzési szabályokkal és alapelvekkel való összhangjának ellenőrzését.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok hiányosak, hibásak vagy a  dokumentumok módosítása közbeszerzési 
elszámolhatósági szempontból szükséges, a  közbeszerzésekért felelős miniszter három munkanapos határidő 
kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a végső kedvezményezettet.

 (3) A végső kedvezményezett a  (2) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás alapján módosított dokumentumokat vagy 
– ha a  hiánypótlási felhívásban foglaltakkal nem ért egyet – a  hiánypótlás elutasításának részletes indokolását 
megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (4) A  közbeszerzésekért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti határidőben vagy – ha ez  későbbi időpont –  
a nemzeti hatóság nyilatkozata kézhezvételét követő két munkanapon belül a közbeszerzési eljárás megindítására 
vonatkozó tanúsítványt állít ki.

 (5) A  közbeszerzésekért felelős miniszter támogató vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványa kiállításának 
feltétele a nemzeti hatóság támogató vagy feltétellel támogató tartalmú nyilatkozatának rendelkezésre állása.

 (6) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  tanúsítvány kiállításáról tájékoztatja a  végső kedvezményezettet és 
a nemzeti hatóságot.
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105. § (1) A végső kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat a nemzeti hatóság nyilatkozata és a közbeszerzésekért 
felelős miniszter tanúsítványa figyelembevételével véglegesíti.

 (2) A végső kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését a 102. § szerint ismételten kezdeményezi, 
ha a  közbeszerzésekért felelős miniszter tanúsítványa nem támogató tartalmú, és a  végső kedvezményezett 
a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági vagy műszaki szempontból módosítja.

 (3) Ha a közbeszerzésekért felelős miniszter tanúsítványa nem támogató tartalmú, de a közbeszerzési dokumentumok 
támogathatósági, elszámolhatósági vagy műszaki szempontú módosítása nem szükséges, a  végső 
kedvezményezett a  közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését csak a  közbeszerzésekért felelős miniszternél 
kezdeményezi.

 (4) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  (3)  bekezdés szerinti esetben a  közbeszerzési dokumentumok 
kézhezvételét követő öt munkanapon belül a  közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt állít ki,  
amelyről tájékoztatja a végső kedvezményezettet és a nemzeti hatóságot.

106. §  A nemzeti hatóság az ellenőrzés eredményéről szóló támogató vagy feltétellel támogató tartalmú nyilatkozatát nem 
állítja ki, ha a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 
szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet] 13.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti beszerzések esetén
a) a  301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9.  §-a szerinti esetben a  301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet  

9. § (4) bekezdése szerinti minősítés, illetve
b) a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a és 11. §-a szerinti esetben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet  

12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás
nem áll rendelkezésre.

107. § (1) A  nemzeti hatóság az  egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az  egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet] szerinti alkalmazásfejlesztés vonatkozásában csak akkor állítja 
ki a  nyilatkozatát, ha a  végső kedvezményezett rendelkezésére áll a  314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti 
támogató tanúsítvány.

 (2) A  301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzések esetén az  (1)  bekezdés 
szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős 
miniszter jóváhagyása is, ha arra a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet  
lehetőséget biztosít.

 (3) A  nemzeti hatóság a  314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén 
az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány helyett a soron kívüliség bejelentését is elfogadhatja.

108. § (1) A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárást akkor indíthatja meg, ha rendelkezésére áll a  nemzeti hatóság 
támogató vagy feltétellel támogató tartalmú nyilatkozata és a  közbeszerzésekért felelős miniszter támogató vagy 
feltétellel támogató tartalmú tanúsítványa.

 (2) A végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását követő öt munkanapon belül megküldi a nemzeti 
hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter részére a végleges közbeszerzési dokumentumokat.

 (3) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  végleges közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő  
hét munkanapon belül tájékoztatja a  végső kedvezményezettet a  dokumentumok jóváhagyásáról vagy felhívja 
a végső kedvezményezettet azok javítására.

 (4) A végső kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja a nemzeti hatóságot és a közbeszerzésekért felelős minisztert 
a végleges közbeszerzési dokumentumokban történt változásokról.

109. § (1) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  közbeszerzési eljárás megindítását követően a  közbeszerzési eljárást 
a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok vizsgálatával ellenőrzi.

 (2) A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárás során az  eljárási cselekményekről haladéktalanul, írásban 
tájékoztatja a nemzeti hatóságot és a közbeszerzésekért felelős minisztert.

 (3) A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat haladéktalanul megküldi 
a nemzeti hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.
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110. § (1) A  közbeszerzésekért felelős miniszter az  összegezésnek a  gazdasági szereplők részére történő megküldését 
megelőzően – vagy a  112.  § (3)  bekezdése esetén azt követően, illetve több szakaszból álló közbeszerzési 
eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában – elvégzi a  közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumok közbeszerzési elszámolhatósági ellenőrzését.

 (2) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  közbeszerzési eljárás közbeszerzési elszámolhatóságának 
megítéléséhez szükséges, műszaki szempontú vizsgálatot igénylő kérdésben a  nemzeti hatóság véleményének 
figyelembevételével dönt.

 (3) A  nemzeti hatóság a  (2)  bekezdés szerinti véleményét az  erre irányuló megkeresés kézhezvételét követő  
öt munkanapon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (4) A közbeszerzésekért felelős miniszter az összegezés és a döntéstervezet kézhezvételét követő tizenkét munkanapon 
belül vagy – ha ez későbbi időpont – a nemzeti hatóság (3) bekezdés szerinti véleménye kézhezvételét követően 
haladéktalanul közbeszerzési záró tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a  végső kedvezményezett és a  nemzeti 
hatóság részére.

111. § (1) Ha a végső kedvezményezett a közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltakkal nem ért egyet, az abban foglaltakkal 
kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított öt munkanapon belül megküldi a  közbeszerzésekért 
felelős miniszter részére.

 (2) A közbeszerzésekért felelős miniszter az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a közbeszerzési záró tanúsítványt módosítja,
b) egyet nem értése esetén a közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltakat fenntartja.

 (3) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  (2)  bekezdés szerinti döntését – szükség esetén a  nemzeti hatóság 
véleménye figyelembevételével – az (1) bekezdés szerinti észrevételek beérkezésétől számított tizenöt napon belül 
hozza meg.

 (4) A  közbeszerzésekért felelős miniszter haladéktalanul tájékoztatja a  végső kedvezményezettet a  (2)  bekezdés  
szerinti döntéséről.

112. § (1) A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárást lezáró döntését – több szakaszból álló eljárás esetén az  eljárás 
részvételi szakaszát lezáró döntését – akkor hozhatja meg, ha a  közbeszerzésekért felelős miniszter az  eljárás 
lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki.

 (2) A  közbeszerzési eljárást lezáró döntést – több szakaszból álló eljárás esetén az  eljárás részvételi szakaszát lezáró 
döntést – a végső kedvezményezett a közbeszerzési záró tanúsítvány figyelembevételével hozza meg.

 (3) Az  (1) és (2) bekezdéstől eltérően a végső kedvezményezett meghozhatja a közbeszerzési eljárást lezáró döntését  
– több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakaszát lezáró döntését – a közbeszerzésekért felelős miniszter 
általi ellenőrzés befejezése előtt is.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben – a  szerződéskötési moratórium letelte után – a  közbeszerzés eredményeként 
a szerződés is megköthető, azzal, hogy az csak a közbeszerzési záró tanúsítvány megléte esetén léphet hatályba.

 (5) A  végső kedvezményezett az  ajánlattevőknek, illetve részvételre jelentkezőknek való megküldést követő  
három munkanapon belül megküldi az  összegezést a  nemzeti hatóság és a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
részére. A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  monitoring és információs rendszerben rögzíti a  közbeszerzési 
eljárás jóváhagyását.

113. § (1) Ha a  végső kedvezményezett, a  Kbt. 79.  § (4)–(5)  bekezdésével összhangban, a  közbeszerzési záró tanúsítvány 
kiállítását követően módosítja a közbeszerzési eljárást lezáró döntést – több szakaszból álló eljárás esetén az eljárás 
részvételi szakaszát lezáró döntést – a végső kedvezményezetett a módosított összegezést haladéktalanul megküldi 
a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (2) A  módosított összegezés alapján a  közbeszerzésekért felelős miniszter az  új közbeszerzési záró tanúsítványt  
– szükség esetén a  nemzeti hatóság műszaki szempontú véleménye figyelembevételével – a  módosult 
közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő hét munkanapon belül állítja ki.

114. § (1) A  végső kedvezményezett részére támogatás a  támogatási előleg kivételével akkor fizethető ki,  
ha a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan támogató vagy feltétellel támogató 
tartalmú, az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt, támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt vagy 
utóellenőrzésről szóló jelentést, valamint a nemzeti hatóság támogató tartalmú nyilatkozatot állított ki.
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 (2) Ha a támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány kiállítását követően közbeszerzési elszámolhatósági akadály 
miatt a  végső kedvezményezettel szemben szabálytalansági eljárás indul, a  támogatás kifizetése tekintetében 
a szabálytalansági döntés tartalma irányadó.

 (3) A nemzeti hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételeket a támogatási szerződésbe beépíti.

115. § (1) Ha a  végső kedvezményezett megszegte a  102–113.  § szerinti kötelezettségét vagy jogszabály lehetővé 
teszi, a  közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat a  nemzeti hatóság és a  közbeszerzésekért  
felelős miniszter utóellenőrzés keretében ellenőrzi.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti utóellenőrzésre a  117–120.  §-t kell alkalmazni, azzal, hogy szerződésmódosítás alatt 
közbeszerzési eljárást, valamint szerződés, szerződésmódosítás és szerződésmódosítás jogszerűségét alátámasztó 
dokumentumok alatt közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat kell érteni.

 (3) Ha az utóellenőrzésre a 102–113. § szerinti kötelezettség megszegése miatt kerül sor, a 96. § (1)–(5) bekezdését is 
alkalmazni kell.

 (4) Az  utóellenőrzésről készült nyilatkozat, illetve jelentés tartalmában egyenértékű a  nemzeti hatóság ellenőrzés 
eredményéről szóló nyilatkozatával, az  eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvánnyal és közbeszerzési záró 
tanúsítvánnyal.

32. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításának ellenőrzése

116. § (1) Az  uniós értékhatárokat el nem érő becsült értékű, valamint építési beruházás, építési koncesszió esetén 
a  háromszázmillió forintot el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
módosítása esetén a nemzeti hatóság utóellenőrzést folytat le.

 (2) A végső kedvezményezett a szerződést, a szerződésmódosítást és a szerződésmódosítás jogszerűségét alátámasztó 
dokumentumokat a szerződésmódosítást követő öt munkanapon belül megküldi a nemzeti hatóság részére.

 (3) A nemzeti hatóság a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a 100. § (2) és (3) bekezdése szerint ellenőrzi.
 (4) Ha a  végső kedvezményezett a  szerződésmódosítás utóellenőrzését nem vagy nem határidőben kezdeményezte, 

a  nemzeti hatóság a  dokumentumokat az  (1)–(3)  bekezdés szerint ellenőrzi, a  96.  § (1)–(5)  bekezdése  
alkalmazása mellett.

117. § (1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint építési beruházás, építési koncesszió esetén 
a  háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés módosítása esetén a nemzeti hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter utóellenőrzést folytat le.

 (2) Az  (1)  bekezdést nem kell alkalmazni, ha a  végső kedvezményezett a  szerződésmódosítás 121.  § szerinti előzetes 
ellenőrzését kéri.

118. § (1) A végső kedvezményezett a szerződést, a szerződésmódosítást és a szerződésmódosítás jogszerűségét alátámasztó 
dokumentumokat a  szerződésmódosítást követő öt munkanapon belül megküldi a  nemzeti hatóság részére 
utóellenőrzés céljából.

 (2) A nemzeti hatóság a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.
 (3) A  nemzeti hatóság a  dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon belül elvégzi azok 

támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú ellenőrzését és megküldi a  végső kedvezményezett 
részére az ellenőrzés eredményéről szóló nyilatkozatát.

 (4) Ha a végső kedvezményezett a nyilatkozattal nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül 
megküldi észrevételeit a nemzeti hatóság részére.

 (5) A nemzeti hatóság az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a nyilatkozatot módosítja,
b) egyet nem értése esetén a nyilatkozatban foglaltakat fenntartja.

 (6) A nemzeti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a végső kedvezményezettet az (5) bekezdés szerinti döntéséről.

119. § (1) A  végső kedvezményezett a  118.  § szerinti végleges nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul 
kezdeményezi a dokumentumok közbeszerzésekért felelős miniszter általi utóellenőrzését.

 (2) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  szerződésmódosítással összefüggésben további dokumentumok 
benyújtását is kérheti.
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 (3) A közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon 
belül elvégzi azok közbeszerzési elszámolhatósági ellenőrzését és megküldi a  végső kedvezményezett, valamint 
a nemzeti hatóság részére az ellenőrzés eredményéről szóló jelentést.

 (4) Ha a végső kedvezményezett a  jelentéssel nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül 
megküldi észrevételeit a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (5) A közbeszerzésekért felelős miniszter az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a jelentést módosítja,
b) egyet nem értése esetén a jelentésben foglaltakat fenntartja.

 (6) A  közbeszerzésekért felelős miniszter haladéktalanul tájékoztatja a  végső kedvezményezettet az  (5)  bekezdés 
szerinti döntéséről.

120. §  Ha a  végső kedvezményezett a  szerződésmódosítás utóellenőrzését nem vagy nem határidőben kezdeményezte 
és nem élt a  121.  § szerinti lehetőséggel, a  nemzeti hatóság és a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
a dokumentumokat a 117–119. § szerint ellenőrzi, a 96. § (1)–(5) bekezdése alkalmazása mellett.

121. § (1) Az  uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint az  építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a  háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés módosítása esetén a  végső kedvezményezett kezdeményezheti a  szerződésmódosítás 
előzetes ellenőrzését a nemzeti hatóságnál és a közbeszerzésekért felelős miniszternél.

 (2) Előzetes ellenőrzés kezdeményezése esetén a végső kedvezményezett megküldi a szerződést, a szerződésmódosítás 
tervezetét és a  szerződésmódosítás jogszerűségét alátámasztó dokumentumokat a  nemzeti hatóság és 
a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

122. § (1) A nemzeti hatóság a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon belül elvégzi azok 
támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú ellenőrzését.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok hiányosak, hibásak vagy a  dokumentumok módosítása 
elszámolhatósági, támogathatósági, illetve műszaki szempontból szükséges, a nemzeti hatóság három munkanapos 
határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a végső kedvezményezettet.

 (3) A végső kedvezményezett a  (2) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás alapján módosított dokumentumokat vagy  
– ha a  hiánypótlási felhívásban foglaltakkal nem ért egyet – a  hiánypótlás elutasításának részletes indokolását 
megküldi a nemzeti hatóság részére.

 (4) A nemzeti hatóság az  (1) bekezdés szerinti határidőben megküldi a végső kedvezményezett részére az ellenőrzés 
eredményéről szóló nyilatkozatát és erről tájékoztatja a közbeszerzésekért felelős minisztert.

123. § (1) A közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon 
belül elvégzi azok közbeszerzési elszámolhatósági ellenőrzését.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok hiányosak, hibásak vagy a  dokumentumok módosítása közbeszerzési 
elszámolhatósági szempontból szükséges, a  közbeszerzésekért felelős miniszter három munkanapos határidő 
kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a végső kedvezményezettet.

 (3) A  végső kedvezményezett a  (2)  bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás alapján módosított dokumentumokat  
vagy – ha a hiánypótlási felhívásban foglaltakkal nem ért egyet – a hiánypótlás elutasításának részletes indokolását 
megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (4) A  közbeszerzésekért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti határidőben a  végső kedvezményezett részére 
a szerződésmódosítás ellenőrzéséről tanúsítványt állít ki.

 (5) Ha a  tanúsítvány alapján a  dokumentumok módosítása szükséges, a  végső kedvezményezett a  módosított 
dokumentumokat a  tanúsítvány kézhezvételét követő három munkanapon belül megküldi a  közbeszerzésekért 
felelős miniszter részére.

 (6) A végső kedvezményezett a szerződésmódosítást az aláírását követő három munkanapon belül megküldi a nemzeti 
hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

124. § (1) A  nemzeti hatóság szabálytalansági eljárást indít, ha a  szerződésmódosítás vonatkozásában a  116.  § szerinti 
utóellenőrzés eredményeként a nemzeti hatóság nem támogató tartalmú nyilatkozatot vagy a 117–119. § szerinti 
utóellenőrzés eredményeként a  nemzeti hatóság nem támogató tartalmú nyilatkozatot vagy a  közbeszerzésekért 
felelős miniszter nem támogató tartalmú jelentést állított ki.
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 (2) Ha a  szerződésmódosítás ellenőrzésére a  121–123.  § alapján kerül sor, és a  végső kedvezményezett a  nemzeti 
hatóság vagy a közbeszerzésekért felelős miniszter nem támogató tartalmú nyilatkozata vagy tanúsítványa ellenére, 
vagy nem a  nyilatkozat vagy tanúsítvány tartalmának megfelelően módosítja a  szerződést, a  nemzeti hatóság 
szabálytalansági eljárást indít.

125. § (1) A végső kedvezményezett részére a szerződésmódosítással érintett támogatás
a) a 116. § szerinti ellenőrzés esetén a nemzeti hatóság támogató tartalmú nyilatkozata,
b) a  117–120.  § szerinti ellenőrzés esetén a  nemzeti hatóság támogató tartalmú nyilatkozata és 

a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató tartalmú jelentése,
c) a  121–123.  § szerinti ellenőrzés esetén a  nemzeti hatóság támogató tartalmú nyilatkozata és 

a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató tartalmú tanúsítványa
rendelkezésre állása esetén fizethető ki.

 (2) Szabálytalansági gyanú esetén – az (1) bekezdéstől eltérően – a szabálytalansági gyanú elutasításáról szóló döntés 
vagy a szabálytalansági döntés az irányadó a támogatás kifizetése tekintetében.

126. § (1) Ha a  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a  támogatási 
szerződésben módosult a  szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, akkor a  közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek megfelelő 
módosítására az ezen alcím szerinti ellenőrzést nem kell alkalmazni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  támogatás kifizetésének nem feltétele a  125.  § szerinti nyilatkozat és jelentés 
rendelkezésre állása.

 (3) A végső kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításról tizenöt napon belül tájékoztatja a nemzeti 
hatóságot az azt alátámasztó dokumentumok megküldésével.

33. Keretmegállapodáshoz kapcsolódó ellenőrzés

127. § (1) A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás ellenőrzésére – annak becsült értékétől függően –  
a 30. alcímet vagy a 31. alcímet kell alkalmazni.

 (2) Ha a  támogatás felhasználására központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával kerül sor vagy más 
keretmegállapodás esetén a  támogathatósági és elszámolhatósági ellenőrzés nem végezhető el, az  (1)  bekezdés 
szerinti szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nemzeti hatóság az e fejezet szerinti ellenőrzése során 
a közbeszerzési dokumentumokat csak műszaki szempontból ellenőrzi.

 (3) A  keretmegállapodás alkalmazásával létrejövő, a  konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló közbeszerzés 
ellenőrzésére – annak értékétől függetlenül – a 30. alcímet kell alkalmazni.

 (4) E  fejezetet nem kell alkalmazni a  keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzés esetén, ha arra  
a Kbt. szerinti közvetlen megrendelés útján kerül sor. Ilyen esetben a támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki 
szempontú ellenőrzésre a kifizetési igénylés ellenőrzése során kerül sor.

 (5) Ha a  keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzés a  Kbt. 19.  § (3)  bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított becsült értéke az  uniós értékhatárt – építési beruházás, építési koncesszió esetén a  háromszázmillió 
forintot – eléri vagy meghaladja, és a  keretmegállapodás ezt lehetővé teszi, a  végső kedvezményezett köteles 
beszerzési igényét a Kbt. szerinti verseny újranyitása útján kielégíteni.

34. Dinamikus beszerzési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzés

128. § (1) A  dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárás, valamint a  dinamikus beszerzési rendszer 
módosítása ellenőrzésére a közbeszerzési eljárás becsült értékétől függetlenül a 31. alcímet kell alkalmazni.

 (2) Ha a támogatás felhasználására központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával kerül sor vagy más dinamikus 
beszerzési rendszer esetén a  támogathatósági és elszámolhatósági ellenőrzés nem végezhető el, az  (1)  bekezdés 
szerinti szabályokat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  nemzeti hatóság a  közbeszerzési dokumentumokat 
csak műszaki szempontból ellenőrzi.

 (3) A  dinamikus beszerzési rendszer alapján megkötött szerződések ellenőrzése vonatkozásában a  végső 
kedvezményezett a  nemzeti hatóság, majd a  közbeszerzésekért felelős miniszter utóellenőrzését kezdeményezi  
a 129. § és 130. § szerint.
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 (4) A  dinamikus beszerzési rendszer fennállása alatt benyújtott valamennyi részvételi jelentkezés esetén 
a kedvezményezett a közbeszerzésekért felelős miniszter utóellenőrzését kezdeményezi.

 (5) A  részvételi jelentkezések utóellenőrzése során – a  (6) és (7)  bekezdésben foglalt eltérésekkel – a  130.  §  
(2)–(6) bekezdése és a 131. § megfelelően alkalmazandó.

 (6) A kedvezményezett a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról hozott döntést 
követő öt munkanapon belül megküldi a  részvételi jelentkezést és annak bírálatához kapcsolódó valamennyi 
dokumentumot a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (7) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  (6)  bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő  
tizenkét munkanapon belül jelentést állít ki a  részvételi jelentkezések elbírálásának közbeszerzési 
elszámolhatóságáról, amelyet megküld a kedvezményezett részére.

129. § (1) A  végső kedvezményezett az  összegezés ajánlattevők részére történt megküldését követő öt munkanapon belül 
megküldi a  dinamikus beszerzési rendszer alapján történő beszerzéshez kapcsolódó dokumentumokat a  nemzeti 
hatóság részére.

 (2) A  nemzeti hatóság a  dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontból ellenőrzi, és 
az ellenőrzés eredményéről nyilatkozatot állít ki a dokumentumok kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül.

 (3) Ha a  végső kedvezményezett a  nemzeti hatóság nyilatkozatával nem ért egyet, a  nyilatkozatban foglaltakkal 
kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül a  nemzeti hatóság részére 
megküldi.

 (4) A nemzeti hatóság az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a nyilatkozatot módosítja,
b) egyet nem értése esetén a nyilatkozatban foglaltakat fenntartja.

 (5) A nemzeti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a végső kedvezményezettet a (4) bekezdés szerinti döntéséről.

130. § (1) A  végső kedvezményezett a  nemzeti hatóság végleges nyilatkozata kézhezvételét követően haladéktalanul 
kezdeményezi a közbeszerzésekért felelős miniszter közbeszerzési elszámolhatósági szempontú ellenőrzését.

 (2) A közbeszerzésekért felelős miniszter a dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét munkanapon belül jelentést 
állít ki a beszerzés közbeszerzési elszámolhatósági megfelelőségéről.

 (3) Ha a  végső kedvezményezett a  jelentésben foglaltakkal nem ért egyet, a  jelentésben foglaltakkal kapcsolatos 
észrevételeit annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a  közbeszerzésekért  
felelős miniszter részére.

 (4) A közbeszerzésekért felelős miniszter az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a jelentést módosítja,
b) egyet nem értése esetén a jelentésben foglaltakat fenntartja.

 (5) Ha a  dinamikus beszerzési rendszer keretében történő beszerzés kapcsán az  utóellenőrzés eredményeként 
közbeszerzési elszámolhatósági szempontú akadály merül fel, a nemzeti hatóság szabálytalansági eljárást indít.

 (6) A támogatás kifizetése vonatkozásában a 114. §-t kell alkalmazni.

131. §  Ha a végső kedvezményezett a dinamikus beszerzési rendszer alapján történő beszerzés utóellenőrzését nem vagy 
nem határidőben kezdeményezte, a nemzeti hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter a dokumentumokat  
a 129. § és a 130. § (1)–(4) bekezdése szerint ellenőrzi, a 96. § (1)–(5) bekezdése alkalmazása mellett.

35. Az előminősítési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzés

132. §  Az  előminősítési rendszer létrehozásának, valamint az  előminősítési rendszer módosításának ellenőrzésére 
a  közbeszerzési eljárás becsült értékétől függetlenül a  102–108.  § rendelkezéseit kell alkalmazni. Az  előminősítési 
rendszer létrehozása alatt – ezen alcím alkalmazásában – az előminősítési hirdetmény közzétételét kell érteni.

133. § (1) Az  előminősítési rendszer fennállása alatt benyújtott valamennyi, az  előminősítési listára történő felvétel  
iránti kérelem esetén a végső kedvezményezett a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzését kezdeményezi.

 (2) A végső kedvezményezett az előminősítési rendszerhez történő csatlakozásról szóló döntést megelőzően megküldi 
az  előminősítési kérelmet és annak bírálatához kapcsolódó valamennyi dokumentumot a  közbeszerzésekért  
felelős miniszter részére.
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 (3) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  (2)  bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő  
tizenkét munkanapon belül tanúsítványt állít ki az  előminősítési rendszerhez történő csatlakozás vagy annak 
elutasítása közbeszerzési elszámolhatóságáról, amelyet megküld a végső kedvezményezett részére.

 (4) Ha a  végső kedvezményezett a  tanúsítványban foglaltakkal nem ért egyet, a  tanúsítványban foglaltakkal 
kapcsolatos észrevételeit annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a  közbeszerzésekért 
felelős miniszter részére.

 (5) A közbeszerzésekért felelős miniszter az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a tanúsítványt módosítja,
b) egyet nem értése esetén a tanúsítványban foglaltakat fenntartja.

 (6) A  közbeszerzésekért felelős miniszter haladéktalanul tájékoztatja a  végső kedvezményezettet az  (5)  bekezdés 
szerinti döntéséről.

 (7) A  végső kedvezményezett az  előminősítési rendszerhez történő csatlakozásról vagy annak elutasításáról szóló 
döntését akkor hozhatja meg, ha a  közbeszerzésekért felelős miniszter az  eljárás lefolytatását ellenőrizte és 
támogató vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt állított ki.

 (8) Ha a végső kedvezményezett az előminősítési kérelmek ellenőrzését nem vagy nem határidőben kezdeményezte, 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter a  (2)  bekezdés szerinti dokumentumokat – a  96.  § (1)–(5)  bekezdése 
alkalmazásával – a 117–119. § szerint ellenőrzi.

36. A HEE forrásból finanszírozott minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő 
beszerzés mentesítési eljárást megelőző vizsgálata

134. §  Ezen alcím alkalmazásában
a) alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés: az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés 

általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések 
megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.)  
Korm. rendelet 1. §-a szerinti beszerzés,

b) minősített beszerzés: a  minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére 
vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő 
által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdése  
szerinti beszerzés.

135. § (1) Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli 
felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a végső kedvezményezett a nemzeti hatóság hozzájáruló 
nyilatkozatát kéri.

 (2) A végső kedvezményezett a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési kérelem indokolását 
és az ellenőrzés lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat megküldi a nemzeti hatóság részére.

 (3) A nemzeti hatóság a dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontból megvizsgálja, 
különös tekintettel a következőkre:
a) a beszerzés tárgya illeszkedik-e a projekthez, programhoz,
b) a beszerzés betervezésre került-e a projekt költségvetésébe,
c) a közbeszerzési eljárás alóli mentesítés indokolása megfelelő-e.

 (4) A  nemzeti hatóság a  mentesítési kérelem vonatkozásában az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok hiánytalan 
beküldésétől számított nyolc napon belül nyilatkozatot állít ki.

 (5) Ha a  végső kedvezményezett az  ezen alcím szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti és 
ezt a  nemzeti hatóság szabálytalansági eljárás keretében megállapítja, a  támogatás egy része vagy egésze 
visszavonható. Ha a  nemzeti hatóság a  támogatási döntés előtt megállapítja, hogy a  végső kedvezményezett 
az ezen alcím szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest csökkentett 
mértékű támogatás ítélhető meg részére.

 (6) A végső kedvezményezett a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat ellen kifogást nyújthat be.

37. Adatszolgáltatás, beszámolás, monitoring

136. §  Az adatszolgáltatás és beszámolás rendjét a nemzeti hatóság határozza meg az Ávr.-ben, valamint a 137–141. §-ban 
foglaltak figyelembevételével.
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137. § (1) Az adatszolgáltatást olyan gyakorisággal és tartalommal kell előírni, hogy az Európai Bizottsággal kötött támogatási 
megállapodásban foglalt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek, továbbá a jóváhagyott HET-ben rögzített 
reformok és beruházások megvalósításához rendelt mérföldkövek és célértékek megállapított ütemterv szerinti 
teljesülése megfelelően nyomon követhető és biztosított legyen.

 (2) A  végső kedvezményezett a  nemzeti hatóság által a  felhívásban a  projekt mérföldköveihez kapcsolódóan 
meghatározott rendszerességgel és tartalommal a projekt megvalósításával kapcsolatosan adatot szolgáltat.

 (3) A  nemzeti hatóság a  monitoring és információs rendszerből generált negyedéves előrehaladási összefoglalókban 
a  szakpolitikai felelőssel együttműködve beazonosítja a  szükséges beavatkozási pontokat, és akciótervben 
javaslatot tesz azok végrehajtására a HET-ben foglalt mérföldkövek és célértékek teljesítése érdekében.

 (4) A  végső kedvezményezett a  nemzeti hatóság által összeállított intézkedési tervet köteles végrehajtani. 
A  végrehajtást a  nemzeti hatóság figyelemmel kíséri, és annak megvalósításáról tájékoztatja a  nemzeti hatóság 
vezetőjét.

138. § (1) A  nemzeti hatóság az  (EU) 2021/241 rendelet 27.  cikke szerint az  európai szemeszter keretében évente 
kétszer jelentést tesz az  Európai Bizottság számára a  HET megvalósítása terén tett előrehaladásról, beleértve  
az  (EU) 2021/241 rendelet 20.  cikk (6)  bekezdésében említett operatív szabályokat és a  29.  cikk (4)  bekezdésében 
említett közös mutatókat is.

 (2) A  HET megvalósítása terén tett előrehaladásról szóló jelentést főszabályként minden évben április közepéig és 
október elejéig, illetve legkésőbb április 30-ig és október 15-ig kell benyújtani az  Európai Bizottság számára. 
A jelentéstételi időszak a terv végrehajtásának teljes időszaka, azzal, hogy az első jelentéstételi időszak kezdőnapja 
adott esetben 2020. február 1-je.

 (3) A  Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a  helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla közös mutatóinak és részletes elemeinek 
meghatározása révén történő kiegészítéséről Bizottság (EU) 2021/2106 felhatalmazáson alapuló európai 
bizottsági rendeletének 2.  cikk (3)  bekezdésének megfelelően a  nemzeti hatóság a  közös mutatók frissítésére 
vonatkozó jelentéstételt minden évben február 28-ig, illetve augusztus 31-ig elvégzi. A  jelentéstételi időszak  
a terv végrehajtásának teljes időszaka, azzal, hogy az első jelentéstételi időszak kezdőnapja 2020. február 1.

 (4) A HET végrehajtásáról szóló tagállami jelentéstételhez az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületet 
az Európai Bizottság által előírt szabály- és feltételrendszer szerint kell használni.

V. FEJEZET
PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSI RENDSZER

38. Alapelvek

139. § (1) A projekt megvalósítása során azon költségek számolhatóak el, amelyek a végső kedvezményezettnél ténylegesen 
felmerültek, teljesítettek, és jogalapjuk, teljesítésük igazolható és nem kerültek benyújtásra elszámolás céljából  
más pénzügyi támogatáshoz kapcsolódóan (a továbbiakban: valósköltség-alapú elszámolás).

 (2) A  támogatás egyszerűsített elszámolás alapján történő kifizetése teljesíti a  valósköltség-alapú elszámolás elvét,  
ha a  költségek az  Európai Bizottság, az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy 
a  szakpolitikai felelős által kidolgozott, és az  audit hatóság által előzetesen véleményeztetett módszertan alapján  
kerültek elszámolásra.

140. § (1) A költségtétel egységára nem haladhatja meg a szokásos piaci árat. Az elszámolhatósági útmutató határozza meg  
azokat a  szempontokat, amelyek teljesítése a  szokásos piaci árnak való megfelelőség megállapíthatóságának 
feltétele.

 (2) A szokásos piaci ár meghatározható különösen
a) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár,
b) a  több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a  végső 

kedvezményezettől független érvényes ajánlatok,
c) piacfelmérés vagy
d) egyéb, az elszámolhatósági útmutatóban rögzített módszer
alapján.
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 (3) A  (2)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában nem független az  az ajánlattevő, amelyben a  támogatást igénylő, 
illetve a  végső kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a  szervezet 
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti 
hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 
gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), 
annak tagja, a  szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontja szerinti hozzátartozója a  végső kedvezményezett szervezetében vagy a  másik ajánlattevő 
szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az  ajánlattevő, ha a  támogatást igénylő, illetve végső kedvezményezett vagy 
másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

141. §  A projekt támogatásban részesülhet más uniós vagy hazai forrásból, ha a támogatás nem ugyanazokat a költségeket 
fedezi és a felhívás ezt lehetővé teszi.

39. A HEE források fogadására és kifizetésére szolgáló számlák

142. §  Az  Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, a  Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek kapcsán 
érkező utalások fogadására a  nemzeti hatóság egy összevont, valamennyi programterület forrásait kezelő  
kincstári pénzforgalmi számlát nyit, amely felett az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
rendelkezik.

143. § (1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit.
 (2) Az előirányzat-felhasználási keretszámla támogatások folyósítására, követelések beszedésére szolgál.
 (3) Az  előirányzat-felhasználási keretszámla felett az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 

rendelkezik.
 (4) Az  előirányzat-felhasználási keretszámláról indított átutaláshoz az  átutalási megbízást a  monitoring és  

információs rendszerben kell kiállítani.
 (5) A (4) bekezdés szerinti átutalási megbízást elektronikus formában kell átadni pénzügyi teljesítésre a kincstár részére. 

A monitoring és információs rendszer működési problémája esetén, megfelelő dokumentáltság mellett az átutalási 
megbízás elektronikus utalás nélkül is teljesíthető, de az  átutalási megbízást utólag a  monitoring és információs 
rendszerben rögzíteni kell az akadály megszűnését követő öt napon belül.

 (6) Az  előirányzat-felhasználási keretszámla felett rendelkező a  kincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonat 
adatait annak kézhezvételét követő öt napon belül rögzíti.

 (7) A  pénzforgalmi számlák vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása  
a központi költségvetés terhére történik.

144. § (1) A HEE forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a végső kedvezményezett a támogatás fogadására és 
a támogatás terhére kifizetés teljesítésére – a természetes személy, valamint a kis- és középvállalkozói körbe tartozó 
végső kedvezményezett kivételével – a kincstárnál vezetett, projektenként elkülönített pénzforgalmi számlát, azaz 
HEE lebonyolítási számlát nyit.

 (2) A HEE lebonyolítási számla betétlekötés és készpénztranzakció teljesítésére nem használható.
 (3) A  végső kedvezményezett legkésőbb az  első kifizetési igénylés benyújtásáig igazolja a  nemzeti hatóság részére 

a HEE lebonyolítási számla megnyitását.
 (4) Ha a  végső kedvezményezett több projektet valósít meg, a  projektek megvalósítása során felmerült költségek 

kezelése az egyes projektekhez tartozó, elkülönített HEE lebonyolítási számlán történik.
 (5) A végső kedvezményezett

a) csak a  HEE lebonyolítási számláról fizetheti a  projekt megvalósítása során felmerülő, támogatással érintett 
költségtételeket,

b) kizárólag a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő, támogatással érintett költségtételeket fizetheti 
a HEE lebonyolítási számláról.

 (6) A  végső kedvezményezett köteles a  HEE lebonyolítási számlát a  projekt pénzügyi zárásáig fenntartani.  
A projekt pénzügyi zárását követően fenntartott HEE lebonyolítási számla költsége a végső kedvezményezettet terheli.

 (7) A végső kedvezményezett a HET végrehajtását szolgáló projektjei bevételei és kiadásai tekintetében projektenként 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.
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40. Forráslehívás, elszámolás az Európai Bizottsággal

145. § (1) A forráslehívás alapját képező, az Európai Bizottság részére az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikk (2) bekezdése szerinti 
félévenként benyújtandó kifizetési kérelmet és az (EU) 2021/241 rendelet 27. cikke szerint benyújtandó jelentéseket 
a  nemzeti hatóság a  monitoring és információs rendszerben szereplő információk, adatok és dokumentumok 
alapulvételével állítja össze.

 (2) Az  audit hatóság a  kifizetési kérelem benyújtásához az  általa elvégzett ellenőrzések alapján összefoglalót készít, 
mely tartalmazza
a) az éves rendszerellenőrzés következtetéseit,
b) az audit hatóság mintavételes ellenőrzésének tapasztalatait és a kapcsolódó javaslatait,
c) az  elvégzett ellenőrzések összefoglalása, ideértve az  azonosított hiányosságokat és a  megtett kiigazító 

intézkedéseket is,
d) az audit stratégia változásait,
e) tájékoztatást az elvégzett ellenőrzésekkel összefüggésben feltárt kettős finanszírozás, csalásról, korrupcióról 

és összeférhetetlenségről,
f ) a nemzeti hatóság vezetője által kibocsátásra kerülő vezetői nyilatkozat által lefedett területekre vonatkozó 

bizonyossági szintet.
 (3) A nemzeti hatóság a kifizetési kérelem mellékleteként ellenőrzési összefoglalót készít, mely tartalmazza

a) változtatás nélkül az  audit hatóság (2)  bekezdés szerinti összefoglalóját, valamint az  egyéb, releváns 
ellenőrzések összefoglalóját,

b) a kontroll rendszer tárgyidőszaki változásainak összefoglalását,
c) a  feltárt kettős finanszírozás, csalás, korrupció gyanús eseteket és összeférhetetlenségi eseteket a  megtett 

intézkedésekkel együtt, beleértve a  pénzeszközök visszaszerzésére tett intézkedéseket és a  visszaszerzett 
összegeket is.

 (4) A nemzeti hatóság vezetője a tagállami kifizetési kérelemhez csatolja a vezetői nyilatkozatot. A vezetői nyilatkozat 
tartalmazza, hogy a kérelemmel együtt benyújtott információk teljes körűek, pontosak és megbízhatóak, valamint 
hogy a bevezetett kontrollrendszerek kellő biztosítékot nyújtanak arra, hogy a pénzeszközök kezelésére valamennyi 
alkalmazandó szabállyal – különösen az  összeférhetetlenség, a  csalás, a  korrupció, valamint az  eszközből és más 
uniós programokból történő kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó szabályokkal – összhangban került sor.

 (5) A  nemzeti hatóság a  kifizetési kérelem benyújtása előtt az  Európai Bizottsággal egyeztetést folytat le a  kifizetési 
kérelem elfogadhatóságáról.

 (6) Ha az  Európai Bizottság az  előzetes értékelése során a  kifizetési kérelmet nem minősíti elfogadhatónak,  
úgy a nemzeti hatóság intézkedési tervet dolgoz ki és hajt végre a kifizetési kérelem elfogadhatósága érdekében.

146. § (1) A  nemzeti hatóság összeállítja az  adott elszámolási időszakra vonatkozó, az  (EU) 2021/241 rendelet  
22. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti kifizetési kérelmet, és azt megküldi az Európai Bizottság részére.

 (2) A  nemzeti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációt programterületek szerinti bontásban a  monitoring és 
információs rendszer adatai alapján állítja össze.

 (3) A nemzeti hatóság szükség esetén helyesbíti az Európai Bizottság részére benyújtott kifizetési kérelmet alátámasztó 
nyilatkozatokat.

 (4) A nemzeti hatóság feltölti az (EU) 2021/241 rendelet szerinti elektronikus adatcsere rendszerbe a kifizetési kérelem 
dokumentumait, és azon keresztül továbbítja azokat az Európai Bizottság részére.

 (5) A nemzeti hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.
 (6) Az  Európai Bizottsághoz benyújtandó záró forráslehívási igény alátámasztásául szolgáló beszámolót az  Európai 

Bizottság részére az  (EU) 2021/241 rendelet 24.  cikkének (1)  pontja szerint meghatározott határidőn belül  
kell benyújtani.

 (7) Hiteltámogatás felhasználása esetén a  rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  határidőkre, 
valamint a teljesítési feltételekre és kötelezettségekre az Európai Bizottsággal megkötött hitelszerződés az irányadó.

41. Az előlegre vonatkozó általános szabályok

147. § (1) A végső kedvezményezett az előleg kifizetését előleg igénylésére irányuló kérelemmel igényelheti.
 (2) Ha a  végső kedvezményezett által benyújtott előleg igénylésére irányuló kérelem hiányos vagy hibás, a  nemzeti 

hatóság az  előleg igénylésére irányuló kérelem beérkezésétől számított három napon belül, legfeljebb 
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ötnapos határidő kitűzésével, valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a  végső 
kedvezményezettet.

 (3) Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor.
 (4) Ha a  végső kedvezményezett a  hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy a  határidőt elmulasztja, 

a nemzeti hatóság a rendelkezésére álló információk alapján dönt.
 (5) Ha a nemzeti hatóság a végső kedvezményezett által benyújtott dokumentumot a (4) bekezdés alapján elutasítja, 

a végső kedvezményezett új dokumentumot nyújthat be.

148. §  A nemzeti hatóság akkor fizethet előleget, ha
a) a  felhívás és a  támogatási szerződés lehetőséget biztosít a  végső kedvezményezett részére az  előleg 

igénylésére,
b) a végső kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
c) a  biztosítéknyújtásra kötelezett végső kedvezményezett legkésőbb az  előleg igénylésére irányuló kérelem 

benyújtásáig igazolja a szükséges mértékű biztosíték rendelkezésre állását,
d) az  előleg igénylésére irányuló kérelem és az  azzal összefüggő dokumentáció tartalmi szempontból 

megfelelő, és
e) a végső kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

149. § (1) A nemzeti hatóság az előleget az előleg igénylésére irányuló kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül 
kifizeti, ha a kérelem ellenőrzése során nem merült fel olyan ok, amely miatt a kifizetést fel kellene függeszteni.

 (2) A nemzeti hatóság az (1) bekezdéstől eltérően a támogatási szerződés megkötését követően haladéktalanul kifizeti 
az előleget, ha a biztosítéknyújtási kötelezettség alól a 91. § (1) bekezdése alapján mentes közszféra szervezet végső 
kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előleg 
igénylésére irányuló kérelmet is benyújtotta.

 (3) A  nemzeti hatóság előlegigénylés elbírálását felfüggeszti, ha az  igényelt előleg mértéke a  támogatási összeg  
13%-át meghaladja, kivéve a 153. § (2) bekezdése vagy a 233. § (5) bekezdése esetén.

150. §  Az előleg felhasználására és az előleggel való elszámolásra vonatkozó szabályokat a felhívásban, illetve a támogatási 
szerződésben rögzíteni kell.

42. A támogatási előleg

151. § (1) Támogatási előleg a  támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához nyújtható a  végső 
kedvezményezett részére.

 (2) A  támogatási előleg mértékét, összegét a  támogatási szerződésben rögzíteni kell, amelyet a  kifizetett támogatási 
előleg nem haladhat meg.

 (3) Támogatási előleg csak a  támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség 
vonatkozásában igényelhető.

 (4) Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

152. §  Ha a  végső kedvezményezett a  támogatási előleg igénylésére irányuló kérelmét a  támogatási szerződés 
hatálybalépése előtt benyújtja, a kérelem beérkezési dátumának a támogatási szerződés hatálybalépése minősül.

153. § (1) A  végső kedvezményezett részére a  felhívásban vagy a  támogatási szerződésben meghatározott – a  támogatási 
összeg utófinanszírozott kiadásainak 13%-át meg nem haladó – mértékben folyósítható támogatási előleg.

 (2) A  nemzeti hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével az  (1)  bekezdés 
szerinti százalékos mértéket a felhívásban megemelheti különösen akkor, ha
a) a felhívás nem ad lehetőséget szállítói előleg igénylésére,
b) a felhívás célja infrastrukturális beruházás, illetve jelentős mértékű eszközbeszerzés finanszírozása.

 (3) A  nemzeti hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével az  (1)  bekezdés 
szerinti százalékos mértéket kiemelt projektek esetén megemelheti, ha a  végső kedvezményezett a  magasabb 
mértékű támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.
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154. § (1) Az  európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező 
végső kedvezményezett köteles visszafizetni a  támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési igénylést 
a  támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az  időközi kifizetési igénylés vagy  
más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

 (2) Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező 
végső kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg 
legalább 60%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési igénylést a  támogatási előleg kifizetésétől számított 
tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési igénylés vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználását bizonyítja.

 (3) Rendeltetésszerű a támogatás felhasználása, ha az időközi kifizetési igénylés az ellenőrzési szempontoknak megfelel, 
és a bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül.

155. § (1) A támogatási előlegen alapuló követelés beszámítása vagy visszafizetése után a támogatási előleg újra igényelhető, 
ha erre a felhívás vagy a támogatási szerződés lehetőséget biztosít.

 (2) A  támogatási előleggel való teljes elszámolást követően az  előleg a  153.  § szerinti mértékig, összegig  
újra igényelhető, ha erre a felhívás vagy a támogatási szerződés lehetőséget biztosít.

156. § (1) A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni oly módon, hogy a támogatási előleg 
teljes összege erejéig rendelkezésre álljon a végső kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott, 
alátámasztó dokumentumokkal igazolt és a nemzeti hatóság által elfogadott költség.

 (2) Az el nem számolt támogatási előleget a végső kedvezményezettől vissza kell követelni.

157. §  A  támogatási előlegből származó kamat nem minősül bevételnek, így annak a  nemzeti hatóság felé történő 
elszámolása nem szükséges, annak összegével a támogatást nem kell csökkenteni.

43. A szállítói előleg

158. § (1) Szállítói finanszírozás esetén a  végső kedvezményezett a  közte és a  szállító közötti szerződés alapján a  szállítói 
előleg elszámolható összegére jutó támogatásra nyújt be előleg igénylésére irányuló kérelmet.

 (2) A  szállítói előleg a  végső kedvezményezett és a  szállító közötti szerződésben foglalt – tartalékkeret nélküli –  
összegre igényelhető.

 (3) A  végső kedvezményezett – ha releváns – az  előleg igénylésére irányuló kérelem benyújtása során igazolja  
az önerő kifizetését.

159. §  A közszféra szervezet végső kedvezményezett szállítói finanszírozás esetén
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás és
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a  szállító részére a  szerződés – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg 
igénybevételének lehetőségét.

160. § (1) A nemzeti hatóság a szállítói előleget közvetlenül a szállító részére folyósítja.
 (2) A  szállítói előleg kifizetésének feltétele, hogy a  végső kedvezményezett és a  szállító közötti aláírt szerződés 

a nemzeti hatóság rendelkezésére álljon.

161. § (1) A szállító – választása szerint –
a) biztosítékot nyújt a  közte és a  végső kedvezményezett közötti szerződés elszámolható összegének 

10%-a és az  igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben  
a nemzeti hatóság javára a 90. § (2) bekezdése vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, vagy

b) – a 227. § (2) bekezdésére figyelemmel – nem nyújt biztosítékot.
 (2) A  szállító az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles 

fenntartani a biztosítékot. Ha a szállító a szállítói előleggel több részletben számol el, a biztosíték értéke arányosan 
csökkenthető a szállítói szerződéssel összhangban.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható a Magyarországon adószámmal nem rendelkező szállító esetén.
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162. § (1) A szállító a szállítói előleg kifizetését követő nyolc napon belül megküldi az előlegszámlát a végső kedvezményezett 
részére.

 (2) A  végső kedvezményezett az  előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül záradékolja és megküldi 
a nemzeti hatóság részére.

163. § (1) Jogosulatlan a szállítói előleg igénybevétele különösen, ha
a) a szállító, illetve a végső kedvezményezett az előlegszámlát a 162. § szerinti határidőben nem nyújtja be,
b) a szállítói előleggel nem, vagy nem teljes mértékben számolnak el,
c) a  szállítói előleggel való elszámolást legkésőbb a  szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható 

összege 50%-ának teljesítését követően nem kezdik meg.
 (2) A jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleget a VIII. Fejezet szerint kell visszakövetelni.

164. § (1) A szállítói előleggel való elszámolás rész- vagy végszámlával történik.
 (2) A  szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a  szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege  

50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni.
 (3) A  szállítói előleget vissza kell követelni, ha a  végső kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést a  szállítói 

előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy a kifizetési igénylés vagy más körülmény – figyelemmel 
a 154. § (3) bekezdésére – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

165. § (1) A  szállítói előleg elszámolását az  alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a  fővállalkozónak járó 
ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elvégezni.

 (2) A kifizetett szállítói előleg és a bizonylat alapján a szállítónak kifizetett támogatás együttesen nem haladhatja meg 
a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének támogatástartalmát.

44. Az időközi kifizetés igénylése

166. § (1) A  végső kedvezményezett a  támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti projekt mérföldkövek elérését 
követő tizenöt napon belül köteles beszámolót benyújtani a  projekt műszaki-szakmai előrehaladásának 
bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A projekt mérföldkőben vállalt eredmények 
alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni.

 (2) A  nemzeti hatóság a  beszámoló ellenőrzése során az  általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvének 
megállapításait, tényadatait is figyelembe veszi. A  helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv – a  helyszíni ellenőrzés 
során vizsgált dokumentumok tényleges csatolása nélkül is – alátámasztó dokumentumként szolgál,  
ha a helyszíni ellenőrzés során vizsgált dokumentumok köre és azok elfogadhatósága a jegyzőkönyvben tételesen  
bemutatásra kerül.

 (3) Időközi kifizetési igénylést a  projekt keretében felmerült költségek elszámolása érdekében projekt mérföldkövek 
között csak
a) fordított áfa-előleg elszámolása céljából,
b) szállítói finanszírozási módban a szállítói előleg utalását követően az előlegszámla benyújtása céljából, illetve
c) a  végső kedvezményezett személyében bekövetkező változások miatt a  projektből kiváló végső 

kedvezményezett (jogelőd) elszámolása céljából
lehet benyújtani.

 (4) A nemzeti hatóság a támogatás folyósítását a beszámoló
a) benyújtásának elmulasztása esetén a beszámoló benyújtásának pótlásáig felfüggeszti,
b) elutasítása esetén a beszámoló szakmai jóváhagyásáig felfüggesztheti.

167. § (1) A projekt megvalósítása során legalább egy kifizetési igénylést be kell nyújtani, melyben el kell számolni a projekt 
keretében felmerült költségekkel.

 (2) Ha a  projekt megvalósítási ideje alatt csak egy kifizetési igénylés kerül benyújtásra, arra a  záró kifizetési igénylés 
szabályait kell alkalmazni.

 (3) A  végső kedvezményezett a  kifizetési igénylésben nyilatkozik arról, hogy a  benyújtott kifizetési igényléshez 
kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a  támogatott projekt 
kapcsán merültek fel, valamint a  támogatás a  támogatási szerződésben vállalt, projekt mérföldkövekhez rendelt 
ütemezésnek megfelelően kerül felhasználásra.
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 (4) Igazolt a  támogatás felhasználása, ha a  végső kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylésben 
bemutatásra kerülő fizikai, szakmai előrehaladás megvalósult a támogatási szerződéssel összhangban, a támogatási 
szerződésben, illetve felhívásban rögzített, megengedett eltérés mértékén belül.

168. § (1) Az  elszámolható költségek valódiságát igazoló és a  szakmai beszámolót alátámasztó, a  kifizetési igénylésben 
benyújtandó dokumentumok körét az elszámolhatósági útmutató határozza meg.

 (2) A  végső kedvezményezett a  benyújtandó, záradékolási kötelezettséggel érintett dokumentumra záradékként 
rávezeti a projekt azonosító számát, az „Az elszámoló bizonylat elszámolására benyújtásra került.” szöveget, valamint 
az elszámolni kívánt összeget. Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti.

 (3) Az  alátámasztó dokumentumokat a  végső kedvezményezettnek egyszer, a  kapcsolódó költség elszámolásra való 
benyújtásakor kell a kifizetési igényléshez benyújtani. Ha többször is felmerül a kapcsolódó költség, úgy elegendő 
az  alátámasztó dokumentumokat egyszer, a  felmerülő költséggel való elszámolást tartalmazó első kifizetési 
igénylésben benyújtani, a  későbbiekben pedig csak akkor, ha az  adott dokumentumban változás történt, vagy  
új dokumentumot állítottak ki.

169. § (1) A kifizetés igénylése elektronikusan, az elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint történik.
 (2) A  kifizetési igényléshez az  elszámolhatósági útmutatóban szereplő alátámasztó dokumentumok eredeti 

példányát kell elektronikus formában – papír alapú dokumentumok esetén szkennelve – feltölteni a monitoring és  
információs rendszerbe.

 (3) Ha a  végső kedvezményezett által benyújtandó irat nem tartalmazza a  kibocsátó minősített elektronikus 
aláírását, vagy az  nem az  arra feljogosított által készített hiteles elektronikus másolat, a  biztosítékok iratanyagát 
az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is be kell nyújtani. Ebben az esetben a támogatás 
jóváhagyásának feltétele a biztosítékok eredeti papíralapú példányának a nemzeti hatósághoz történő beérkezése. 
Ha a  biztosítékok iratanyaga nem érkezik be a  nemzeti hatósághoz cégszerűen aláírt eredeti példányban 
a hiánypótlás kiküldésére rendelkezésre álló határidőig, akkor a biztosítéki iratanyag megküldését a hiánypótlásban 
elő kell írni a végső kedvezményezett számára.

170. § (1) Ha a  felhívás, illetve a  támogatási szerződés valamely elszámolható költségtípus vonatkozásában előírja, 
utófinanszírozás esetén a  kifizetési igénylés keretében a  költségeket elektronikusan kitöltött összesítőn kell 
elszámolni. A közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem lehet elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó 
vállalkozási szerződés a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és a költséggel összerendelésre került.

 (2) Az összesítőkre vonatkozó szabályokat az elszámolhatósági útmutató tartalmazza.

171. § (1) Ha a projekt keretében elszámolható költségről szóló bizonylat eredeti példánya elveszett vagy megsemmisült, és 
a bizonylat kibocsátója az általa kiállított vagy őrzött bizonylatról másolatként új bizonylatot állít ki, akkor az abban 
az esetben fogadható el, ha a bizonylat kibocsátója a bizonylat azonosságát szabályszerűen igazolta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szabályszerű igazoláson a  bizonylatot kibocsátó bizonylati rendjében szabályozott 
módon történő hitelesítési, aláírási rendnek megfelelő módon és személyek által történő aláírást, esetlegesen 
bélyegzőlenyomat alkalmazását kell érteni.

 (3) Az új bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Az új bizonylat bizonyító ereje 
a tartalmát illetően az eredetiével azonos.

 (4) Az új bizonylat eredeti példányát záradékolni kell, és elkülönítetten kell nyilvántartani, illetve megőrizni.

45. Záró kifizetési igénylés

172. § (1) Az utolsó projekt mérföldkő elérését követően a támogatási szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetési 
igénylést kell benyújtani.

 (2) A záró kifizetési igénylés keretében a projekt pénzügyi befejezését követően
a) véglegesen el kell számolni a  projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült, korábban el nem számolt 

költségekkel, és
b) szakmai beszámoló keretében be kell számolni a  projekt szakmai megvalósításáról, a  támogatási 

szerződésben, illetve támogatói okirat esetén a  támogatási kérelemben vállaltak teljesítéséről az  egész 
projekt megvalósítása során.
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 (3) A  záró kifizetési igényléshez csatolni kell az  elszámolhatósági útmutató szerinti valamennyi dokumentumot,  
amely alátámasztja az  eredeti célkitűzés megvalósulásának tényét, és korábban még nem került benyújtásra 
a nemzeti hatósághoz.

 (4) Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt 
teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 (5) Ha a  projekt megvalósítása során a  projekttel összefüggésben bevétel keletkezik, a  bevételekről a  záró kifizetési 
igénylésben kell adatot szolgáltatni.

 (6) A záró kifizetési igénylésben – ha korábban nem történt meg az előleg teljes összegének elszámolása – az előleggel  
el kell számolni.

 (7) Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, ha a  végső kedvezményezett korábbi kifizetési igénylések 
keretében már a teljes megítélt támogatással elszámolt.

46. A támogatás folyósítása

173. § (1) Támogatás – a támogatási előleg, a  szállítói előleg kivételével – a  nemzeti hatóság által jóváhagyott kifizetési 
igényléssel, valós költségek vonatkozásában folyósítható, ha az  érintett költségtételek nem kerültek benyújtásra 
elszámolás céljából más pénzügyi támogatáshoz kapcsolódóan.

 (2) A  projekt megvalósítás befejezésekor a  projekt teljes elszámolt költségére vonatkozó átlagos, illetve 
tevékenységre vonatkozó támogatási intenzitásnak meg kell egyeznie a  támogatási szerződésben meghatározott  
támogatási intenzitással.

174. § (1) A  támogatás folyósítására – a  végső kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés alapján –  
utófinanszírozással a végső kedvezményezett fizetési számlájára vagy közvetlenül a szállító vagy az engedményes 
fizetési számlájára történő utalással kerül sor.

 (2) A támogatás folyósításának feltétele utófinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén – az átalány alapú elszámolás 
kivételével – a  fizikai és pénzügyi teljesítés igazolása a  végső kedvezményezett által benyújtott kifizetési 
igénylésben.

 (3) A pénzügyi teljesítés igazolását szállítói finanszírozási módban a végső kedvezményezett
a) bruttó tervezés esetén az önerő összegének szállító vagy a szállítói engedményes felé történő megfizetésével,
b) nettó tervezés esetén – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a szerinti fordított 

áfa kivételével – az  önerő és az  áfa összegének a  szállító vagy a  szállítói engedményes részére történő 
megfizetésével

igazolja a nemzeti hatóság felé.
 (4) A kifizetési igénylés szállítói és utófinanszírozást vegyesen is tartalmazhat.

175. § (1) Utófinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén is lehetőség van az engedményezésre.
 (2) Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés 

vagy engedményezési értesítő a nemzeti hatóság rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés 
nemzeti hatóság részére történő benyújtásáért a végső kedvezményezett felelős.

 (3) A benyújtott engedményezési szerződésnek vagy engedményezési értesítőnek tartalmaznia kell
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a támogatási szerződés azonosító számát,
c) a támogató megnevezését,
d) az engedményezett vagy elzálogosított követelés (támogatási összeg) forintban történő megjelölését,
e) az engedményes fizetésiszámla-számát, melyre a  támogatási szerződés alapján fennálló, a megállapodásról 

való értesülést követően esedékessé és kifizethetővé váló követelés teljesítését kéri.

176. § (1) Ha a  kifizetési igénylés vagy a  szakmai beszámoló hiányos vagy hibás, a  beérkezéstől számított harminc  
– szállítói finanszírozás esetén tizenöt – napon belül, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével az  adott 
igénylésben vagy beszámolóban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra  
kell felhívni a végső kedvezményezettet. A hiánypótlással érintett elszámoló bizonylat kifizetése ezzel egyidejűleg 
felfüggesztésre kerül. Ha a  záró kifizetési igényléshez kapcsolódó záró szakmai beszámoló szorul hiánypótlásra, 
valamennyi elszámoló bizonylat kifizetése felfüggesztésre kerül.

 (2) Időközi kifizetési igénylésnél vagy szakmai beszámolónál legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor hiánypótlásra.
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 (3) Ha a  végső kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés, szakmai beszámoló vagy annak 
egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, a  nemzeti hatóság a  hiánypótlást követően egy alkalommal 
az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a végső kedvezményezettől 
legfeljebb ötnapos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.

 (4) Az  időközi kifizetési igényléshez kapcsolódó tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő 
a jogszabályban előírt kifizetési határidőt felfüggeszti a tisztázó kérdéssel érintett elszámoló bizonylat tekintetében.

 (5) Ha a végső kedvezményezett a hiánypótlást vagy a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be,  
illetve a  hiány pótlására és a  hiba javítására a  kitűzött határidőn belül nem kerül sor, az  időközi kifizetési igénylést 
a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.

 (6) Záró kifizetési igénylés esetén a  nemzeti hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a  végső 
kedvezményezettet és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az  eljárást a  záró kifizetési 
igénylés beérkezésétől számított hatvan napon belül le kell zárni. Az  eljárást a  nemzeti hatóság indokolt esetben 
felfüggesztheti.

177. § (1) Ha a  megvalósítás nyomon követése vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan probléma, 
amely miatt a  támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a  nemzeti hatóság a  támogatást a  kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított negyvenöt – szállítói finanszírozás esetén harminc – napon belül kifizeti. A  szállítói és 
utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetén is biztosítani kell a szállító részére harminc napon 
belül történő kifizetést.

 (2) A kifizetésre rendelkezésre álló határidőt felfüggeszti
a) a hiánypótlási felhívás, tisztázó kérdés végső kedvezményezett részére történő megküldése,
b) a tervezett helyszíni ellenőrzés alapján tett megállapítás, ha annak súlya indokolja a felfüggesztést,
c) a rendkívüli helyszíni ellenőrzés elrendelése,
d) a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések,
e) a támogatási szerződés módosítása, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik.

 (3) A  kifizetési határidőbe nem számít bele az  év végi számlazárási és év eleji számlanyitási folyamatok  
– www.palyazat.gov.hu oldalon közlemény formájában közzétett – időtartama.

178. § (1) Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt e rendelet vagy más jogszabály 
előírja, illetve a  támogatási szerződés megkötését követően a  végső kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, 
vagy a  nemzeti hatóság olyan körülményről szerez tudomást, amely a  támogatás visszavonását, a  támogatási 
szerződéstől történő elállást teheti szükségessé.

 (2) A felfüggesztésről és annak okáról a végső kedvezményezettet soron kívül tájékoztatni kell.
 (3) Ha a  kifizetés felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnik vagy a  kivizsgálást követően a  támogatás 

visszavonása vagy attól való elállás nem indokolt, úgy a nemzeti hatóság gondoskodik a felfüggesztés feloldásáról, 
és erről értesíti a végső kedvezményezettet.

179. § (1) A  nemzeti hatóság gondoskodik arról, hogy a  támogatás jogosultja részére a  kifizetési igénylésében jóváhagyott 
elszámoló bizonylatok alapján a támogatás összege, illetve a folyósítandó előleg átutalásra kerüljön.

 (2) Az előirányzat-felhasználási keretszámláról átutalást csak abban az esetben lehet kezdeményezni, ha
a) a megelőző munkafázisok megtörténtek,
b) a végső kedvezményezettnek nincs köztartozása,
c) a végső kedvezményezett nem áll a (3) bekezdés szerinti valamely eljárás hatálya alatt,
d) az adatok a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek és
e) az utalványozás megtörtént.

 (3) A nemzeti hatóság a szerződéstől akkor is elállhat, ha a végső kedvezményezett ellen
a) felszámolási eljárás,
b) végelszámolási eljárás,
c) kényszertörlési eljárás,
d) az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás,
e) jogutód nélküli megszűnésére vezető egyéb eljárás,
f ) végrehajtási eljárás,
g) adósságrendezési eljárás vagy
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h) egyéb, a végső kedvezményezett fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás
indult, vagy van folyamatban.

180. § (1) Ha a nemzeti hatóság a 177. § (1) bekezdésében meghatározott kifizetési határidőt neki felróható okból elmulasztja, 
késedelmének időtartamára a  határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő 
késedelmi kamatot köteles fizetni annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra 
jutó késedelmi kamat összege meghaladja a  tízezer forintot. Szállítói finanszírozás vagy engedményezés esetén 
a késedelmi kamatot a szállító, illetve az engedményes számára kell megfizetni. Nem kell késedelmi kamatot fizetni 
a központi költségvetési szerv részére.

 (2) A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett elszámoló bizonylat támogatástartalma.
 (3) A késedelmi kamat kifizetését pénzügyi és számviteli szempontból a támogatásoktól elkülönítetten kell kezelni.

47. Egyszerűsített elszámolási módok

181. §  A  felhívásban egyszerűsített elszámolási módokat az  elszámolhatósági útmutató szerint kell alkalmazni  
a kettős finanszírozás lehetőségének kizárása mellett.

48. Egyszeri elszámolás

182. § (1) Ha a  felhívás lehetőséget teremt egyszeri elszámolásra és a  végső kedvezményezett a  támogatási 
szerződés megkötését követően az  egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni  
a nemzeti hatóságnak.

 (2) Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a  végső kedvezményezett által benyújtott  
változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatási szerződés egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel 
módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.

 (3) Ha az áttérés a támogatási szerződés egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a támogatási szerződést 
módosítani kell. A támogatási szerződés hatálybalépéséig a kifizetést fel kell függeszteni.

 (4) Ha többszöri elszámoló kizárólag záró kifizetési igénylést nyújt be, nem minősül egyszeri elszámolónak.  
Ebben az esetben támogatási szerződést nem kell módosítani.

 (5) Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.

49. Konzorciumokra vonatkozó speciális szabályok

183. § (1) Ha a projekt végső kedvezményezettje konzorcium, az alábbi szabályokat a projekt egészét tekintve kell értelmezni:
a) projekt mérföldkövei teljesítésének kötelezettsége,
b) pénzügyi vonatkozású szerződésmódosítási okok,
c) kifizetés igénylés, előlegigénylés benyújtására vonatkozó korlátok,
d) az előleg elszámolásának megkezdésére vonatkozó előírás, ide nem értve a 154. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

kötelezettséget, amely tagonként teljesítendő.
 (2) A  projekt elszámolható költségei alapján tagonként kell meghatározni azon költségek körét, amelyek esetén 

utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási előlegigénylésre, illetve fordított áfa megelőlegezésére  
van lehetőség.

 (3) A  támogatási előlegigénylést, valamint a  projekt mérföldkő elérését követően benyújtandó beszámolót 
a  konzorciumvezető nyújthatja be, azzal, hogy a  konzorciumi tag részére igényelt támogatási előleggel, 
beszámolóval kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti a monitoring és információs rendszerben.

 (4) A  záró kifizetési igénylést a  konzorciumvezető nyújthatja be, azzal, hogy a  konzorciumi tag nevére kiállított 
elszámoló bizonylatokkal kapcsolatos információkat a  konzorciumi tag is rögzítheti a  monitoring és információs 
rendszerben.

 (5) Az előleg folyósítása, valamint utófinanszírozás esetén a támogatás utalása a konzorciumi tag számára közvetlenül 
történik.

 (6) Beruházás esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – annak a  tagnak kell aktiválnia a  bekerülési érték 
részét képező költséget, amely tag nevére a bizonylatot kiállították. Közös beszerzés esetén a szállítónak az egyes 
tagokat érintő részekről külön tagonkénti bizonylatot kell kiállítania.
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50. A hitelesítés

184. § (1) A  folyamatba épített – dokumentum alapú és helyszíni – ellenőrzés részeként valamennyi, hitelesítést végző 
szervezetnek a  hitelesítés keretében gondoskodnia kell a  végső kedvezményezett által benyújtott beszámolók, 
nyilatkozatok és kifizetési igénylések formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról, annak megállapítása céljából, 
hogy a  végső kedvezményezett a  támogatási szerződésben rögzített, vagy a  támogatási kérelem alapján vállalt 
kötelezettségeit – a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban – teljesítette.

 (2) A pénzügyi lebonyolítás során az ellenőrzés a kifizetési igénylés ellenőrzéséből áll.

185. § (1) A  dokumentum alapú ellenőrzés során a  kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok 
hitelesítést szolgáló ellenőrzési szempontok szerint a nemzeti hatóság ellenőrzi a monitoring rendszerben szereplő 
adatok hitelességét és megfelelőségét, figyelemmel a következőkre:
a) a projekt támogatási szerződésének megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok összhangját,
b) azt, hogy a  benyújtott számla valós költségeken alapul-e, a  HET keretében jóváhagyott projekt kapcsán 

merült-e fel, és megfelel-e a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,
c) szállítói finanszírozás esetén a  végső kedvezményezett vagy a  támogatási szerződésben megnevezett, 

a  projekt végrehajtásában részt vevő kifizette-e a  számla teljes összegének a  támogatáson felüli részét, 
utófinanszírozás esetén a számla összegét,

d) a teljesítés igazolását és megalapozottságát,
e) a végső kedvezményezett köztartozás-mentességét a monitoring és információs rendszeren keresztül,
f ) a  kettős finanszírozás elkerülésére, az  összeférhetetlenségre, valamint a  csalás és a  korrupció tilalmára 

vonatkozó előírások teljesülését,
g) azt, hogy a benyújtott számlán szereplő teljesítés összhangban van-e a versenyeztetésre vonatkozó uniós és 

nemzeti előírásokkal és
h) az elszámolásra benyújtott költségek szokásos piaci árnak való megfelelését.

 (2) A  tájékoztatással és a  nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, valamint a  környezeti 
fenntarthatóság és az  esélyegyenlőség, valamint a  jelentős károkozás elkerülése követelményének érvényesítését 
folyamatosan, de legkésőbb a záró kifizetési igénylés jóváhagyásáig ellenőrizni kell.

186. §  A  folyamatba épített ellenőrzés részeként a  nemzeti hatóság kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel 
kiválasztott projektek vonatkozásában helyszíni ellenőrzést végez.

187. § (1) A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen
a) a projekt támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok összhangját,
b) azt, hogy a  kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya 

rendelkezésre állnak
c) a kifizetés igényléshez benyújtott összesítőkhöz kapcsolódó elszámoló bizonylatokat,
d) az elszámoló bizonylatokhoz tartozó szerződéseket és a kapcsolódó teljesítésigazolásokat,
e) a végső kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,
f ) a termékek, szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,
g) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi és hazai szabályok betartását,
h) a környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség, valamint a jelentős károkozás elkerülése követelményének 

érvényesítését,
i) a  közbeszerzésekre vonatkozóan a  korábban már benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal 

való összhangját, a  benyújtott dokumentumok valódiságát, a  dokumentumok megőrzésére vonatkozó 
szabályokat,

j) a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését,
k) a projektben vállalt műszaki szakmai tartalom teljesülését,
l) az összeférhetetlenségre, valamint a csalás és a korrupció tilalmára vonatkozó előírások teljesülését.

 (2) Az  elszámoló bizonylatok ellenőrzése történhet mintavételezés alapján, a  nemzeti hatóság által előzetesen 
jóváhagyott módszertan szerint.

 (3) A folyamatba épített ellenőrzéseket megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenőrzések 
eredményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.
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 (4) A  nemzeti hatóság az  általa végzett helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet, továbbá az  intézkedési tervek 
teljesüléséről szóló végső kedvezményezetti tájékoztatót rögzíti a monitoring és információs rendszerben.

51. Technikai átforgatás

188. § (1) Olyan projekt esetén, amely korábban nem uniós finanszírozású projektként részesült központi költségvetési 
támogatásban és utólag, egyedi döntés alapján a  projekt e  rendelet hatálya alá tartozó támogatásban részesül, 
a  költségvetés által korábban finanszírozott elszámoló bizonylatokat a  végső kedvezményezettnek olyan önálló 
kifizetési igénylés keretében kell benyújtania elszámolásra, amely kizárólag költségvetési előfinanszírozással érintett 
számlákat tartalmaz.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti elszámolásban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeg nem kerül a  végső 
kedvezményezett számlájára kiutalásra, hanem az  elszámolások e  rendelet szerinti hitelesítését, rögzítését, 
ellenőrzését és jóváhagyását követően technikai átforgatásra kerül sor.

 (3) A  végső kedvezményezettet a  támogatási szerződés megkötésekor nyilatkoztatni kell a  kapott költségvetési 
előfinanszírozás mértékéről és az azt folyósító költségvetési fejezetről.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetés igénylésben
a) meg kell adni a kifizetési igénylés keretében elszámolni kívánt költségvetési előfinanszírozás összegét,
b) jelezni kell, hogy a  kifizetési igénylés kizárólag költségvetési előfinanszírozással érintett elszámoló 

bizonylatokat tartalmaz, valamint
c) jelezni kell a projekt keretében a technikai átforgatás időpontjáig elért eredményeket.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti kifizetési igénylés utalványozásakor a  nemzeti hatóságnak az  átforgatás tényét fel kell 
tüntetni.

 (6) Az  átforgatásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a  nemzeti hatóság vezetője vagy a  nemzeti 
hatóság utalványozásra kijelölt, vezető beosztású munkatársa hagy jóvá. A jóváhagyott jegyzőkönyvet csatolni kell 
a monitoring és információs rendszerbe.

VI. FEJEZET
A KIFOGÁS

52. Kifogás

189. § (1) A támogatást igénylő vagy a végső kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási 
jogviszony időtartama alatt valamely folyamatot, részfolyamatot lezáró döntés ellen kifogást nyújthat be,  
ha a  támogatási igénylés befogadására, a  támogatási döntés meghozatalára, a  támogatói okirat kiadására vagy 
a  támogatási szerződés megkötésére, a  költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére  
vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik.

 (2) A kifogás benyújtására a kifogásolt döntést hozó szervnél a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított 
tíz napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.

 (3) Kifogás benyújtásának nincs helye
a) a  szabálytalanságot megállapító döntés (a továbbiakban: szabálytalansági döntés) és az  annak alapján  

tett intézkedés,
b) egyenlegközlő,
c) hiánypótlási felhívás vagy tisztázó kérdés, valamint
d) az  e  rendelet hatálya alá tartozó valamely szerv által kiadott minőségellenőrzési jelentés, tanúsítvány, 

utóellenőrzési jelentés,
e) a  szabálytalansági döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem kapcsán hozott döntés és az  ez  alapján  

tett intézkedés
ellen.

 (4) A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.
 (5) A  kifogást elbíráló szerv kizárólag a  kifogásolt döntést, valamint az  azt megalapozó eljárás azon elemeit, 

megállapításait vizsgálhatja, amelyeket a kifogás vitat.
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190. §  A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) a benyújtására nyitva álló határidőn túl terjesztették elő,
b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő,
d) a  kifogás nem tartalmazza valamely jogszabály, a  felhívás vagy a  támogatási szerződés megsértett 

rendelkezésére történő hivatkozást,
e) a kifogást a 189. § (3) bekezdése szerint nem lehetne benyújtani.
f ) azt korábbi kifogást elbíráló döntés ellen nyújtották be,
g) a  kifogás a  döntés olyan elemére irányul, amely által előidézett jogsértés a  sérelmezett eljárás 

megismétlésével nem orvosolható, vagy
h) a  kifogást a  193.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti döntés alapján megismételt folyamatban vagy 

részfolyamatban született döntés ellen nyújtották be, és a kifogásban új, a korábbi eljárás során nem vizsgált 
tényekre, adatokra, körülményekre nem történik hivatkozás.

i) azt nem az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint nyújtották be.

191. §  A  kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról – a  nemzeti hatóság szakmai álláspontja figyelembevételével –  
a miniszter dönt. A nemzeti hatóság szakmai álláspontja nem kötelező a miniszter számára.

192. § (1) Ha a  kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nincs helye, a  kifogást a  beérkezésétől számított  
harminc napon belül el kell bírálni. Az  elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját.

 (2) Ha a  kifogást elbíráló döntéshez más hatóság előzetes döntése szükséges, vagy a  kifogást elbíráló döntés 
különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől függ, a kifogást elbíráló szerv az eljárását a hatóság 
döntésig vagy a  szakértői állásfoglalás elkészítéséig felfüggesztheti, amelyről a  határidő lejárta előtt tájékoztatja 
a kifogás benyújtóját. A felfüggesztés ideje az ügyintézési határidőkbe nem számít bele.

193. § (1) A kifogásolt döntést hozó szerv a döntése ellen benyújtott kifogás esetén
a) az annak beérkezésétől számított tíz napon belül a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik 

a  jogszerű állapot helyreállításáról, és erről haladéktalanul értesíti a  támogatást igénylőt vagy a  végső 
kedvezményezettet, valamint a nemzeti hatóságot, vagy

b) a  kifogást és az  abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját az  annak alátámasztására 
szolgáló dokumentumokkal együtt a  kifogás beérkezésétől számított tíz napon belül elbírálásra megküldi 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.

 (2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az iratanyag kézhezvételét követő húsz napon belül
a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, vagy
b) a kifogást elutasítja.

 (3) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a  kifogás tárgyában hozott döntésről az  indokok 
megjelölésével értesíti a támogatást igénylőt vagy a végső kedvezményezettet, valamint a kifogásolt döntést hozó 
szervezetet.

194. §  A  kifogást elbíráló szerv a  kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti, ha a  kifogást elbíráló döntés 
meghozataláig
a) a kifogást annak benyújtója visszavonta,
b) a kifogásolt döntést visszavonták,
c) a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnt meg,
d) a támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelmet ismételten benyújtotta,
e) a  támogatást igénylő a  kifogással érintett támogatási kérelemre vonatkozó támogatási szerződést 

megkötötte,
f ) a kifogás benyújtója jogutód nélkül megszűnt, vagy
g) a  támogatást igénylő teljesítette a  kifogásolt támogatási döntésben feltételként meghatározott 

követelményt.

195. § (1) Ha a  kifogást elbíráló döntésben elírás, illetve számítási hiba van, a  kifogást elbíráló szerv a  hibát kérelemre vagy 
hivatalból kijavítja, ha az nem változtatja meg érdemben a kifogást elbíráló döntést.
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 (2) A  kifogást elbíráló szerv a  döntését annak kifogást benyújtó részére történő kézbesítését követő harminc napon 
belül visszavonja, és új döntést hoz, ha a  kifogás elbírálását követően tudomására jutott tény alapján a  döntése 
jogszabályt sért, a támogatási szerződésbe vagy a felhívásba ütközik.

VII. FEJEZET
SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉS

53. Szabálytalanságkezelés

196. § (1) Szabálytalansági eljárás megindítására a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.
 (2) A  szabálytalansági eljárást lebonyolító szerv kijelölése esetén is a  nemzeti hatóság folytatja le az  érintett projekt 

céljának megvalósulására figyelemmel.

197. § (1) Szabálytalanság gyanúját bárki bejelentheti a nemzeti hatóságnál.
 (2) E rendelet hatálya alá tartozó szervezet azon tagja, akinek a támogatási folyamat bármely – a támogatási szerződés 

megkötését követő – szakaszában szabálytalanság gyanúja jutott tudomására, a  tudomásra jutástól számított 
nyolc napon belül írásban rögzíti a  szabálytalanság gyanúját, és azt haladéktalanul megküldi a  nemzeti hatóság 
szabálytalanságfelelősének.

 (3) A  szabálytalanságfelelős a  kézhezvételtől számított nyolc napon belül a  szabálytalanság gyanúját rögzíti 
a monitoring és információs rendszerben, és megküldi a nemzeti hatóság vezetőjének a szabálytalansági gyanúról 
kapott tájékoztatást, a  kapcsolódó dokumentumokat és véleményét, javaslatot téve az  ügy kivizsgálására vagy 
annak mellőzésére.

 (4) Rendszerszintű szabálytalanság gyanújáról a  nemzeti hatóság haladéktalanul értesíti az  európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos nemzeti hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium 
belső ellenőrzésekért felelős szervezeti egységét, az  európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert és 
az audit hatóságot.

198. §  A nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és határozhat meg 
e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha
a) a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot,
b) a  végső kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy 

a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás indult,
c) a cégbíróság a végső kedvezményezett céget a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy 

megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cégjegyzékből,
d) a végső kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét,
e) a szabálytalanság tényéről még azelőtt szerez tudomást, hogy a végső kedvezményezett részére bármilyen 

kifizetés történt volna.

199. §  A  Nemzeti Hatóság vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével szabálytalanságot állapít meg, és e  rendelet 
alapján jogkövetkezményt állapít meg, ha
a) elfogadja az Európai Bizottság, az Integritás Hatóság, az adott szervezet belső ellenőrzési egysége, a kincstár 

vagy más ellenőrző szervezet megállapításait, vagy
b) rendszerszintű szabálytalanság történt.

200. § (1) A nemzeti hatóság vezetője a gyanúbejelentés kézhezvételtől számított öt napon belül dönt – a  (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról.

 (2) Ha a szabálytalansági gyanú a nemzeti hatóság tevékenységével összefüggésben merül fel, vagy a szabálytalansági 
gyanút az  audit hatóság jelentette, a  nemzeti hatóság vezetője a  szabálytalanságfelelős szabálytalansági eljárás 
megindítására vonatkozó javaslata alapján szabálytalansági eljárást indít.

 (3) A  szabálytalansági eljárás kezdete az  a  nap, amelyen a  nemzeti hatóság a  szabálytalansági eljárás megindításáról 
döntött.
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 (4) A szabálytalansági eljárás megindításával egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági eljárás vezetőjét, aki az eljárás 
lefolytatásáért és a szabálytalansági gyanú kivizsgálásáért felel. A szabálytalanságfelelős köteles a szabálytalansági 
eljárás vezetőjével együttműködni.

 (5) A  szabálytalansági eljárás megindításáról a  nemzeti hatóság az  eljárás megindításától számított három napon 
belül – a  szabálytalansági gyanú ismertetésével – írásban tájékoztatja az  érintett végső kedvezményezettet és 
a szabálytalansági eljárást kezdeményezőt, és felhívja, hogy észrevételeiket – az azokat alátámasztó dokumentumok 
benyújtása mellett – a  tájékoztatás kézhezvételétől számított hét napon belül tegyék meg. A  nemzeti hatóság 
az észrevételek megtételére hosszabb határidőt is megállapíthat.

 (6) A  nemzeti hatóság az  (5)  bekezdés szerinti háromnapos határidőn belüli tájékoztatási kötelezettségétől 
eltekinthet, ha megalapozottan feltehető, hogy az  eljárás sikerességét a  tájékoztatás következtében az  érintett 
végső kedvezményezett, különösen a  tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy 
elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné.

 (7) Ha ugyanazon végső kedvezményezett vonatkozásában több szabálytalansági eljárás indult, és a nemzeti hatóság 
azokban még nem hozott szabálytalansági döntést, a  nemzeti hatóság a  szabálytalansági eljárásokat egyesítheti,  
és a felmerült valamennyi szabálytalansági gyanúról az egyesített eljárás keretében dönt.

201. § (1) A nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárás során
a) betekinthet minden olyan dokumentumba, amely a szabálytalansági gyanú megítéléséhez szükséges,
b) helyszíni ellenőrzést végezhet, és
c) a végső kedvezményezettet meghallgathatja.

 (2) A nemzeti hatóság közbeszerzési jogsértés gyanúja esetén kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását.
 (3) Ha a  szabálytalansági döntés a  Közbeszerzési Döntőbizottság, hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozó vagy 

különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés elbírálásától függ, a  nemzeti hatóság a  szabálytalansági eljárást 
a külön döntésig vagy a szakértői állásfoglalás elkészítéséig felfüggesztheti.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti előzetes kérdés elbírálására irányuló eljárás még nincs megindítva, de annak 
megindítására jogszabályban meghatározott határidőn belül még lehetőség van, a nemzeti hatóság kezdeményezi 
az eljárás megindítását.

 (5) A szabálytalansági eljárás felfüggesztésének időtartama a 203. § (2) bekezdése szerinti határidőbe nem számít be.
 (6) A nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetéséről öt napon belül 

értesíti a kedvezményezettet.

202. § (1) A nemzeti hatóság a szabálytalansági gyanúval érintett szerződéshez vagy a szerződés egy részének teljesítéséhez 
kapcsolódó kifizetést felfüggeszti, ha a  kifizetés a  szabálytalanság megállapítása esetén veszélyeztetné 
a szabálytalansággal érintett összeg behajtását, így különösen, ha
a) a végső kedvezményezett nem nyújtott biztosítékot,
b) a szabálytalansági gyanúhoz vezető cselekmény ismétlődő jellegű,
c) bűncselekmény gyanúja merül fel,
d) a végső kedvezményezett terhére korábban azonos típusú szabálytalanságot állapítottak meg,
e) ugyanazon végső kedvezményezettel szemben más szabálytalansági eljárás van folyamatban, vagy
f ) a kifizetést követően az eredeti pénzügyi állapot nem állítható helyre.

 (2) A kifizetés a szabálytalansági eljárás során bármikor felfüggeszthető.
 (3) A kifizetés felfüggesztését meg kell szüntetni, ha annak indoka már nem áll fenn.
 (4) A  nemzeti hatóság a  kifizetés felfüggesztéséről és a  felfüggesztés megszüntetéséről öt napon belül tájékoztatja 

a végső kedvezményezettet, kivéve, ha a tájékoztatás a szabálytalansági eljárás eredményességét veszélyeztetné.

203. § (1) A nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárás során szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvet készít.
 (2) A  szabálytalansági döntést a  szabálytalansági eljárás megindításától számított negyvenöt napon belül 

a szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv alapján kell meghozni.
 (3) A nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárást lezáró döntésében megállapíthatja, hogy

a) szabálytalanság történt, vagy
b) szabálytalanság nem történt.

 (4) A nemzeti hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb negyvenöt nappal 
meghosszabbíthatja, amiről a végső kedvezményezettet értesíti.
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 (5) A  nemzeti hatóság a  szabálytalanság tényét a  végső kedvezményezettre vonatkozóan állapítja meg akkor is,  
ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált.

 (6) Szabálytalanság megállapítása esetén a nemzeti hatóság
a) a  projekt elszámolható költségeit és a  támogatást arányosan csökkenti, és a  jogosulatlanul igénybe vett 

támogatás visszafizetésére kötelezi a végső kedvezményezettet,
b) a támogatási szerződéstől eláll, illetve
c) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezményt, különösen uniós vagy hazai támogatási 

rendszerből való kizárást alkalmaz.
 (7) A  (6)  bekezdés c)  pontja szerinti kizárásról a  nemzeti hatóság javaslata alapján az  európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter dönt.

204. § (1) A  nemzeti hatóság a  szabálytalansági döntésről öt napon belül értesíti a  végső kedvezményezettet és 
a szabálytalansági gyanú bejelentőjét.

 (2) Rendszerszintű szabálytalanság gyanúja esetén a nemzeti hatóság haladéktalanul értesíti az európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos nemzeti hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium 
belső ellenőrzésekért felelős szervezeti egységét, az  európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert és 
az audit hatóságot.

 (3) Ha a szabálytalanság az (EU) 2017/1371 irányelv 3. cikk (2) bekezdése szerinti csalásnak minősül, a nemzeti hatóság 
feljelentést tesz, erről az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert tájékoztatja és az OLAF-jelentést 
megküldi.

 (4) A  nemzeti hatóság kezdeményezi a  www.palyazat.gov.hu oldalon a  végleges szabálytalansági döntés 
vonatkozásában a  végső kedvezményezett neve, a  projekt címe, a  szabálytalanság elkövetése módja, 
a szabálytalanság következménye és a szabálytalansággal érintett összeg közzétételét.

 (5) A szabálytalanság tárgyában hozott érdemi döntés ellen kifogás előterjesztésének nincs helye.

205. § (1) Ha a szabálytalansági döntésben elírás vagy számítási hiba van, a nemzeti hatóság a hibát kérelemre vagy hivatalból 
kijavítja, ha az nem változtatja meg érdemben a szabálytalansági döntést.

 (2) A nemzeti hatóság a kijavító döntést haladéktalanul megküldi a végső kedvezményezett és – ha a szabálytalansági 
döntés ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a  végső kedvezményezett, amely már felterjesztésre került –  
a miniszter részére.

 (3) A szabálytalansági döntés kijavítása ellen kifogás nem nyújtható be.
 (4) A  nemzeti hatóság a  döntését annak a  végső kedvezményezett részére történő kézbesítését követő harminc 

napon belül visszavonja, és új döntést hoz, ha a szabálytalansági döntést követően tudomására jutott tény alapján 
a döntése jogszabályt sért, a támogatási szerződésbe, illetve a felhívásba ütközik.

 (5) Ha külső ellenőrző szerv jelentése vagy bírói döntés alapján a  szabálytalansági döntés felülvizsgálata szükséges, 
a  nemzeti hatóság vagy az  Integritás Hatóság a  szabálytalansági döntést visszavonja, és a  végleges ellenőrzési 
jelentés alapján készült intézkedési terv elkészítésétől vagy bírói döntés esetén a  jogerős ítélet kézhezvételétől 
számított negyvenöt napon belül új szabálytalansági döntést hoz.

 (6) Ha az  (5)  bekezdés szerint visszavont szabálytalansági döntés után a  szabálytalansági döntéssel szemben 
jogorvoslati eljárás került lefolytatásra, a nemzeti hatóság a szabálytalansági döntés visszavonásáról haladéktalanul 
értesíti a minisztert.

54. A jogorvoslati kérelem

206. § (1) Ha a  szabálytalansági döntés jogszabálysértő, a  támogatási szerződésbe vagy a  felhívásba ütközik,  
a végső kedvezményezett a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal élhet.

 (2) A  jogorvoslati kérelmet a  szabálytalansági döntés kézhezvételétől számított tíz napon belül, az  indokok 
megjelölésével kell benyújtani a nemzeti hatóságnál.

 (3) Ha a  végső kedvezményezett a  jogorvoslati kérelmet a  miniszter részére nyújtja be, a  miniszter haladéktalanul 
továbbítja azt a nemzeti hatóság részére.

207. §  A végső kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet a jogorvoslati eljárás lezárásáig visszavonhatja.
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55. A jogorvoslati eljárásra vonatkozó általános szabályok

208. § (1) A jogorvoslati kérelemről a miniszter a jogorvoslati kérelem kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül dönt.
 (2) A  miniszter legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével a  jogorvoslati kérelem kiegészítésére szólítja fel  

a végső kedvezményezettet, ha a tényállás tisztázásához, illetve a jogorvoslati kérelem elbírálásához szükséges.
 (3) A jogorvoslati kérelem kiegészítésének időtartama a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít be.

209. §  A  szabálytalansági döntésben meghatározott jogkövetkezmények érvényesítése a  jogorvoslati eljárás lezárásáig 
vagy megszüntetéséig nem kezdhető meg.

210. §  A miniszter nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

211. § (1) A miniszter a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a végső kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet határidőn túl nyújtotta be,
b) a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be,
c) a  jogorvoslati kérelmet ugyanazon végső kedvezményezett ugyanazon szabálytalansági döntés ellen 

terjesztette elő,
d) a végső kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet jogorvoslati döntés ellen nyújtotta be,
e) a  jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a  megsértett jogszabályban, felhívásban vagy támogatási 

szerződésben foglalt rendelkezésre vonatkozó pontos hivatkozást vagy a  megsértett rendelkezésre 
vonatkozó indok részletes kifejtését,

f ) a  végső kedvezményezett a  jogorvoslati kérelmet a  217.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján lefolytatott 
szabálytalansági eljárásban hozott szabálytalansági döntés ellen nyújtja be, kivéve, ha a  jogorvoslati 
kérelemben új, a korábbi eljárás során nem vizsgált tényre, adatra, körülményre hivatkozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  jogorvoslati kérelem nem utasítható el, ha a  végső kedvezményezett 
a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőben a jogorvoslati kérelmet a miniszternél nyújtotta be.

212. § (1) A jogorvoslati eljárást meg kell szüntetni, ha
a) a végső kedvezményezett a jogorvoslati kérelmét visszavonta,
b) a támogatási jogviszony – nem a jogorvoslati kérelemmel érintett szabálytalansági döntés következtében – 

megszűnt, vagy
c) a végső kedvezményezett jogutód nélkül megszűnt.

 (2) A jogorvoslati eljárás megszüntetéséről a miniszter haladéktalanul tájékoztatja a végső kedvezményezettet.

213. § (1) A nemzeti hatóság a  jogorvoslati eljárás során saját hatáskörben vagy a miniszter kezdeményezésére elrendelheti 
a kifizetés felfüggesztését.

 (2) Ha a kifizetés felfüggesztésének oka már nem áll fenn, a nemzeti hatóság a kifizetés felfüggesztését megszünteti.
 (3) A  kifizetés felfüggesztéséről és a  felfüggesztés megszüntetéséről a  nemzeti hatóság haladéktalanul tájékoztatja 

a végső kedvezményezettet és a minisztert.

56. A jogorvoslati eljárás

214. § (1) Ha a jogorvoslati kérelem alapján a nemzeti hatóság megállapítja, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, 
a támogatási szerződésbe vagy a felhívásba ütközik, a szabálytalansági döntést visszavonja.

 (2) Az nemzeti hatóság a szabálytalansági döntés visszavonásáról a döntéstől számított három napon belül tájékoztatja 
végső kedvezményezettet.

 (3) Ha a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, a nemzeti hatóság annak kivizsgálására új szabálytalansági eljárást 
folytat le.

215. § (1) A nemzeti hatóság megküldi a jogorvoslati kérelmet a miniszter részére a jogorvoslati kérelem beérkezését követő 
tíz napon belül, ha a szabálytalansági döntést nem vonja vissza.

 (2) A  nemzeti hatóság a  jogorvoslati kérelemhez mellékeli a  szabálytalansági eljárás dokumentumait, a  jogorvoslati 
kérelemben foglaltakkal kapcsolatos részletes szakmai álláspontját és a szabálytalansági eljárással összefüggésben 
folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági vagy egyéb eljárásról szóló tájékoztatást.
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 (3) A  jogorvoslati kérelem európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére történő felterjesztéséről 
a nemzeti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a végső kedvezményezettet.

216. § (1) Ha a  jogorvoslati döntés a  Közbeszerzési Döntőbizottság, hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozó vagy 
különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés elbírálásától függ, a jogorvoslati eljárás során a 201. §-t alkalmazni 
kell.

 (2) A  miniszter a  jogorvoslati eljárást akkor is felfüggesztheti, ha a  jogorvoslati döntés olyan előzetes kérdés 
elbírálásától függ, amellyel összefüggésben szabálytalansági eljárás van folyamatban.

57. A jogorvoslati döntés

217. § (1) A miniszter a jogorvoslati eljárást követően
a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, vagy
c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és kezdeményezi a nemzeti hatóságnál új szabálytalansági eljárás 

lefolytatását.
 (2) A miniszter a jogorvoslati döntést megindokolja.
 (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti döntésre akkor kerülhet sor, ha

a) a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat,
b) a szabálytalansági döntésben megállapított jogkövetkezmény nem igazodik a szabálytalanság súlyához,
c) a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy
d) a  tényállás további tisztázása szükséges, de arra a  jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében  

nincs lehetőség.
 (4) Ha a  miniszter a  szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg,  

új szabálytalansági eljárás lefolytatását kezdeményezi a nemzeti hatóságnál.
 (5) A miniszter a jogorvoslati döntésről haladéktalanul tájékoztatja a végső kedvezményezettet és a nemzeti hatóságot.
 (6) Az (1) bekezdés c) pontja és a (4) bekezdés szerinti esetben a nemzeti hatóság a miniszter döntése kézhezvételétől 

számított két napon belül elrendeli az új szabálytalansági eljárás lefolytatását.

218. § (1) Ha a jogorvoslati döntésben elírás, illetve számítási hiba van, a miniszter a hibát kérelemre vagy hivatalból kijavítja, 
ha az nem hat ki a jogorvoslati döntés érdemére.

 (2) A miniszter a kijavító döntést haladéktalanul megküldi a végső kedvezményezett és a nemzeti hatóság részére.

219. § (1) A  miniszter a  jogorvoslati döntést annak kézbesítését követő harminc napon belül visszavonja és új jogorvoslati 
döntést hoz, ha
a) a jogorvoslati döntés meghozatalát követően tudomására jutott tény alapján a jogorvoslati döntés

aa) jogszabályt sért,
ab) a támogatási szerződésbe vagy a felhívásba ütközik, vagy

b) a jogorvoslati eljárásban el nem bírált lényeges információ jut a tudomására.
 (2) A  miniszter a  205.  § (6)  bekezdése szerinti értesítéstől számított negyvenöt napon belül a  jogorvoslati döntést 

visszavonja, ha az a külső ellenőrző szerv jelentése vagy a bíróság döntése alapján szükséges.
 (3) Ha külső ellenőrző szerv jelentése vagy a bíróság döntése alapján a  jogorvoslati döntés felülvizsgálata szükséges, 

a  miniszter a  végleges ellenőrzési jelentés alapján készült intézkedési terv elkészítésétől vagy a  bíróság jogerős 
döntése kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül a  jogorvoslati döntést visszavonja, és új jogorvoslati 
döntést hoz.

58. Jelentéstétel az Európai Bizottság részére

220. § (1) A  nemzeti hatóság a  jelentéstételi kötelezettség alá tartozó szabálytalanságokról az  újonnan megállapított 
szabálytalanságok esetén a  szabálytalansági döntést követő tíz napon belül, egyéb esetben a  negyedévet 
követő négy héten belül az  Európai Bizottság által meghatározott formában, elektronikus úton jelentést küld  
az OLAF Koordinációs Iroda részére.

 (2) Az  OLAF Koordinációs Iroda az  újonnan megállapított szabálytalanságok esetén a  jelentés kézhezvételét követő 
tizennégy napon belül, egyéb esetben a  negyedévet követő két hónapon belül elektronikus úton megküldi 
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a  jelentést az  Európai Csalás Elleni Hivatal részére, valamint annak személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát 
az audit hatóság részére.

 (3) Az  OLAF Koordinációs Iroda a  részére megküldött jelentést a  hibák, hiányosságok megjelölésével hiánypótlás 
céljából visszaküldheti az  nemzeti hatóság részére, azzal, hogy a  jelentés Európai Csalás Elleni Hivatal részére 
történő megküldése tagállami határidejét a visszautasítás nem módosítja.

VIII. FEJEZET
KÖVETELÉSKEZELÉS

59. Követeléskezelés

221. §  A  támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, a  végső 
kedvezményezettel szemben megállapított szabálytalanság, továbbá a  támogatás visszavonása, a  támogatási 
szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a végső kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatást köteles visszafizetni.

222. § (1) A követeléskezelés során az Ávr. rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Követelést kell előírni

a) ha a szabálytalansági eljárás eredményeként vagy szabálytalansági eljárás mellőzésével szabálytalanság kerül 
megállapításra, amely pénzügyi korrekciót fogalmaz meg,

b) ha a támogatási szerződéstől bármelyik fél elállt, és már sor került támogatás kifizetésére,
c) a túlfizetés eseteiben:

ca) ha a  végső kedvezményezett részére a  nemzeti hatóság érdekkörében felmerült okból a  jogosan 
járó összegnél magasabb összeg került kiutalásra,

cb) ha a  támogatási szerződés módosítása, így különösen támogatási intenzitás megváltozása, 
műszaki tartalom csökkentése miatti az  elszámolható költség, valamint a  támogatás csökkentése, 
vagy a  szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok összegének növekedése miatt a  kifizethető 
támogatás összege csökken, és a korábban kifizetett támogatás ezt az összeget meghaladta,

cc) ha a  végső kedvezményezett érdekkörében felmerült okból a  jogosan járó összegnél magasabb 
összeg került kiutalásra,

cd) pénzügyi paraméter – így különösen a  támogatási intenzitás vagy áfa-státusz – változása esetén,  
ha a végső kedvezményezettnek tartozása áll fenn a nemzeti hatóság felé,

d) ha a  végső kedvezményezett az  általa felvett előleg teljes összegének felhasználását – ha a  felhívás, 
valamint a  támogatási szerződés más ütemezésről nem rendelkezik – a  projekt záró kifizetési igénylésének 
benyújtásáig nem tudja elszámolni,

e) ha a végső kedvezményezett
ea) a fordított áfa-előleggel határidőben nem számolt el,
eb) által elszámolt összeg kevesebb, mint a folyósított fordított áfa-előleg,
ec) által benyújtott, fordított áfa-előleggel érintett nettós szállítói elszámoló bizonylat egészben vagy 

részben elutasításra kerül, vagy
ed) a fordított áfa-előleget nem az adóhatóság felé történő rendezésre fordítja,

f ) a 154. § szerinti esetben,
g) ha a  támogatási szerződés módosítása – így különösen támogatási intenzitás megváltozása, műszaki 

tartalom csökkentése miatti az  elszámolható költség, valamint a  támogatás csökkentése, vagy a  szállítói 
finanszírozású elszámoló bizonylatok összegének növekedése – miatt a kifizethető előleg összege csökken, 
és a  korábban kifizetett előleg ezt az  összeget meghaladta, a  különbözetre vagy annak érintett részére,  
ha azzal a végső kedvezményezett a projektben már nem tud elszámolni,

h) ha a végső kedvezményezett a fel nem használt előleget önként visszafizeti,
i) ha a szállító a szállítói előleget jogosulatlanul használta fel, valamint a 164. § szerinti esetben,
j) a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő felbontása esetén, ha már történt kifizetés,
k) projektátadás esetén, előleg jogcímen, ha a  projektátadó végső kedvezményezett korábban igényelt 

előleget, az  általa számlákkal lefedett és elszámolt költségekre jutó előlegen túl esetlegesen fennmaradó 
előleg összegét vissza kell követelni, kivéve, ha a  projektátadást jogszabály rendeli el, és e  jogszabály 
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eltérő szabályokat állapít meg, azonban ha jogszabály alapján történik a  projektátadás, akkor az  adott 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

 (3) A végső kedvezményezettel szemben egyidejűleg több követelés is előírható.
 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti követelés egyoldalú támogatási szerződésmódosítással csökkenti a  projekt 

megítélt támogatását. A  visszakövetelt támogatási összeget a  végső kedvezményezett nem használhatja fel újra. 
Szabálytalansági jogcím esetén, ha a  végső kedvezményezett visszafizetése a  szabálytalansági döntést követően, 
a  jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezésre álló időtartamon belül nem történik meg, a  szabálytalansági 
döntés jogerőre emelkedik, és a követelés előírásra kerül.

 (5) A  követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a  végső kedvezményezett részére, továbbá 
a  követeléssel érintett szerződés vonatkozásában. A  követelés előírását követően a  végső kedvezményezett által 
benyújtott, számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a végső kedvezményezett vissza 
nem fizeti a követelt összeget.

 (6) Ha a  végső kedvezményezett támogatás visszaköveteléséről szóló döntés ellen benyújtott kifogásának a  nemzeti 
hatóság helyt ad, vagy olyan körülmény merül fel, amely a követelés előírását érvényteleníti, a követelés előírását 
vissza kell vonni.

 (7) A  nemzeti hatóság a  követelés jóváhagyását követő öt napon belül megkísérli a  követelés kompenzálását. 
A  kompenzálás a  még ki nem fizetett, azonos projektre vonatkozó, de elszámoló bizonylatokkal elszámolt és 
elfogadott támogatás követelésbe történő beszámítását jelenti. Konzorcium esetén kompenzálni csak a követeléssel 
érintett tag elszámolásaiból lehet.

 (8) Ha a  követelés a  kompenzálással nem teljesül, a  további kompenzálás a  végső kedvezményezett értesítése után 
vagy az Ávr. 99. §-ában foglaltak szerint részletfizetés engedélyezése esetén a futamidő alatt is lehetséges.

223. § (1) A  végső kedvezményezett a  jogosulatlanul igénybe vett támogatást a  Ptk. 6:47.  §-a szerinti kamattal növelt 
mértékben köteles visszafizetni.

 (2) A  kamatszámítás kezdő időpontja a  támogatás kifizetésének napja, utolsó napja a  visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja.

 (3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha
a) a végső kedvezményezett visszafizetési kötelezettsége a támogatási szerződés módosítása miatt keletkezett, 

a kamatszámítás kezdő időpontja a módosítás hatálybalépésének napja,
b) beszámításra kerül sor, a  kamatszámítás utolsó napja a  beszámítással érintett bizonylat megfelelő 

benyújtásának napja,
c) a végső kedvezményezett ellen felszámolási eljárás indul, a kamatszámítás utolsó napja a felszámolási eljárás 

indulásának napja,
d) részletfizetési megállapodás esetén a  részletfizetési megállapodásban rögzített határidők leteltét  

követő naptól.
 (4) Ha a végső kedvezményezett a tőkét kiegyenlítette, a kamat nem nő tovább.
 (5) Ha a végső kedvezményezett visszafizetési kötelezettséget megállapító döntés ellen benyújtott kifogását elutasítják, 

a  kamatot a  kifogás elbírálásának időtartamára, de legfeljebb a  kifogás elbírálására e  rendeletben biztosított 
időtartamra is fel kell számítani.

224. § (1) Ha a  végső kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a  késedelme után  
a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

 (2) A nemzeti hatóság a késedelmi kamatot a tőkére vetítve határozza meg.
 (3) A késedelmi kamatszámítás kezdő időpontja a késedelembe esés napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 

teljesítésének napja.

225. §  Nem kell kamatot fizetni
a) a  támogatás határidőben történő visszafizetése esetén, ha a  visszafizetési kötelezettség a  nemzeti hatóság 

érdekkörében felmerült okból keletkezett,
b) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv végső kedvezményezett esetén,
c) az  állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és az  ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy végső 

kedvezményezett esetén,
d) a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 

felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti esetben.
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226. § (1) Kis összegű a  követelés, ha annak összege a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározott értékhatárt nem éri el.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti összeget projektenként, jogcímenként és számviteli évenként kell vizsgálni, valamint 
a tőkére és a kamatra külön-külön kell meghatározni.

 (3) Kis összegű követelés esetén a nemzeti hatóság leírja a követelést. Kis összegű kamatkövetelés csak akkor írható le, 
ha a tőke visszafizetése már teljesült.

 (4) Ha a követelés részleges megtérülése után a fennmaradó követelés a fenti szabályok alapján kis összegű, a nemzeti 
hatóság leírja a követelést.

227. § (1) Szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele esetén a  visszafizetési kötelezettséget a  végső kedvezményezettel 
szemben kell előírni.

 (2) Ha a  szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele a  szállítónak felróható és a  szállító nem nyújtott biztosítékot, 
a  követelés behajthatatlansága esetén a  nemzeti hatóság kezdeményezi az  állami adóhatóságnál a  szállító és 
a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.

IX. FEJEZET
ELLENŐRZÉS

60. Ellenőrzés

228. §  A  HET végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység magában foglalja a  támogatási kérelmek műszaki-
szakmai, ágazati-stratégiai és támogatásstratégiai ellenőrzését, az  intézkedések megvalósításnak az  (EU) 2021/241 
rendelet által tagállami feladatkörbe utalt szempontok szerinti ellenőrzését, továbbá az  Áht. és az  Ávr. szerinti 
ellenőrzéseket.

229. §  Az  Európai Bizottság, az  Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az  Európai Számvevőszék részére rendelkezésre 
kell bocsátani a HEE nemzeti felhasználásával kapcsolatos ellenőrzések lefolytatásához szükséges, a monitoring és 
információs rendszerben tárolt, az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikk (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat.

230. § (1) Ha a HEE források felhasználásával összefüggő ellenőrzésről szóló jelentésben a szervezetre vonatkozó, intézkedést 
igénylő megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel, a  nemzeti hatóság – kijelölése esetén a  lebonyolító szerv –  
és a  végső kedvezményezett köteles valamennyi vonatkozó, az  európai uniós támogatások felhasználásával 
összefüggő ellenőrzési jelentés alapján a  jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési tervet 
készíteni. Az ellenőrzött szervezet felelős az intézkedési terv végrehajtásáért, nyilvántartásáért és az intézkedési terv 
végrehajtásának nyomon követéséért.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szervezet vezetője gondoskodik az  intézkedési terv – különösen a  szabálytalanságok 
kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről.

 (3) Az  ellenőrzésben részt vevő személyt titoktartási kötelezettség terheli, az  ellenőrzés megkezdése előtt köteles 
titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.

 (4) Az  (3)  bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi nyilatkozatok valóságtartalmát a  rendelkezésére álló információk 
alapján és a  közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatokkal való összevetéssel a  nemzeti hatóság évente 
mintavételesen ellenőrzi éves ellenőrzési terv alapján.

X. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

61. Állami támogatásokra vonatkozó szabályok

231. § (1) Ha a „Felzárkózó települések” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk 
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
b) hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,
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c) megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatásként,

d) megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatásként,

e) hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatásként,
f ) átmeneti támogatásként vagy
g) közszolgáltatásért járó ellentételezésként
nyújtható.

 (2) Ha a  „Fenntartható zöld közlekedés” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása  
az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként
b) személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezéseként vagy
c) átmeneti támogatásként
nyújtható.

 (3) Ha az  „Átállás a  körforgásos gazdaságra” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása  
az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) regionális beruházási támogatásként,
b) közszolgáltatásért járó ellentételezésként
c) csekély összegű támogatásként vagy
d) átmeneti támogatásként
nyújtható.

 (4) Ha a  „Vízgazdálkodás” komponens keretében támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásként vagy
b) átmeneti támogatásként
nyújtható.

 (5) Ha a „Magasan képzett, versenyképes munkaerő” komponens keretében támogatható intézkedés finanszírozása 
az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) regionális beruházási támogatásként,
b) kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatásként,
c) kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
d) innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,
e) kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,
f ) eljárási innováció és szervezési innováció támogatásához nyújtott támogatásként,
g) halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatásként
h) csekély összegű támogatásként vagy
i) átmeneti támogatásként
nyújtható.

 (6) Ha a  „Horizontális intézkedések” komponens keretében támogatható intézkedések finanszírozása az  EUMSz 
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként
b) csekély összegű (de minimis) támogatásként vagy
c) átmeneti támogatásként
nyújtható.

232. §  Az  egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a  2014–2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, 
valamint
 1.  regionális beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 11. alcíme,
 2.  a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 12. alcíme,
 3.  a  kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 13. alcíme,
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 4.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  
22. alcíme,

 5.  eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. alcíme,
 6.  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  

35. alcíme,
 7.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

45. alcíme,
 8.  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  

45/A. alcíme,
 9.  csekély összegű támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 46. alcíme,
10.  közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 48. alcíme,
11.  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 49. alcíme,
12.  tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 53. alcíme,
13.  kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. alcíme,
14.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  

20. alcíme,
15.  innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 21. alcíme,
16.  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 24. alcíme,
17.  hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 

a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 28. alcíme,
18.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. alcíme,
19.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez 

nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 27. alcíme,
20.  hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 29. alcíme,
21.  átmeneti támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme
szerint nyújtható.

XI. FEJEZET
PROJEKTINDÍTÓ TÁMOGATÁS

62. Projektindító támogatás

233. § (1) A  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 10. Nemzeti Helyreállítási 
Alap előirányzat alcím (a továbbiakban: Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat) terhére projektindító 
támogatás nyújtható a  HET intézkedési listában szereplő kiemelt felhívások végső kedvezményezettjei részére 
az elszámolhatósági útmutatóban részletezett szabályok figyelembe vételével.

 (2) A  projektindító támogatást a  HET intézkedési listában szereplő kiemelt felhívások végső kedvezményezettjei 
kérelem alapján igényelhetik, a nemzeti hatóság által elkészített és a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelentetett 
felhívásnak megfelelően.

 (3) A (2) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell legalább
a) a támogatást igénylő

aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számlájának számát,

b) a támogatott tevékenységet,
c) a támogatás felhasználásának határidejét,
d) a támogatás igényelt összegét,
e) a szakmai programot (projekttervet),
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f ) a pénzügyi tervet és
g) a kérelmező kötelezettségvállalását a HET intézkedésben való részvételéről.

 (4) A  projektindító támogatás összege nem haladhatja meg a  HET intézkedésben igényelni tervezett támogatás 
összegét.

 (5) A  projektindító támogatás rendelkezésre bocsátása a  153.  §-tól eltérően egy összegben, támogatási előlegként 
történik.

 (6) A projektindító támogatás intenzitásának maximális mértéke 100%. Ha a támogatás állami támogatásnak minősül, 
támogatás csak a  támogatás jogcíméhez tartozó támogatási kategória szerint nyújtható, az  arra vonatkozó 
szabályok betartása mellett.

 (7) A projektindító támogatás vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.
 (8) A projektindító támogatás feltételeit részletesen a (2) bekezdés szerinti felhívás rögzíti.
 (9) A  kérelmekről a  nemzeti hatóság vezetője dönt, amely alapján a  nemzeti hatóság vezetője támogató okiratot  

bocsát ki, vagy támogatási szerződést köt a támogatást igénylővel.

XII. FEJEZET
A NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI ALAP ELŐIRÁNYZAT HATÁSKÖRI SZABÁLYAI

63. A Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat hatásköri szabályai

234. §  A Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat vonatkozásában a gazdasági események (kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás) végrehajtása során az  Ávr. rendelkezései irányadók, 
azzal az eltéréssel, hogy
a) az  Ávr. 50.  § (1)  bekezdés c)  pontjában szereplő több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén 

évenkénti ütemezés előírása nem alkalmazandó,
b) a  támogatási kérelemről a  nemzeti hatóság az  összesített értékelő táblázat vagy – döntés-előkészítő 

bizottság összehívása esetén – a döntési javaslat alapján dönt. A pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi 
ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását tartalmazó támogatási döntés kötelezettségvállalásnak minősül. 
A  támogatói okiratok kiadása vagy a  támogatási szerződések megkötése esetén a  pénzügyi ellenjegyzés 
tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását nem kell feltüntetni.

XIII. FEJEZET
A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉS PROGRAM KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

64. A Felzárkózó Település Program szabályai

235. § (1) A nemzeti hatóság kiemelt kiválasztási eljárásrend keretében továbbadott támogatást kihelyező szervet választhat 
ki a  HET meghatározott intézkedésének támogatás továbbadásával történő megvalósítása céljából. A  támogatást 
kihelyező szerv kiválasztására a  nemzeti hatóság objektív kiválasztási szempontokat köteles alkalmazni,  
így különösen:
a) szociális ágazati szakismeret;
b) országos lefedettségű hálózatrendszer üzemeltetése;
c) igazolt tapasztalat integrált, társadalmi felzárkózást célzó programok megvalósításában;
d) igazolt tapasztalat támogatás továbbadásában.

 (2) A  támogatást kihelyező szerv mint végső kedvezményezett az  (1)  bekezdés szerinti feladata keretében  
– a szakpolitikai felelős bevonásával – elkészíti a továbbadott támogatásra vonatkozó felhívást, dönt a továbbadott 
támogatások odaítéléséről, valamint ellátja
a) a  támogatások odaítélése, a szerződések megkötése és a kifizetések előtt a kifizetési igénylések és szakmai 

beszámolók jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzésével összefüggő,
b) a kifizetések engedélyezésével, teljesítésével, könyvelésével összefüggő,
c) a támogatások felhasználásának ellenőrzésével, a közbeszerzési eljárások (8) bekezdés szerinti ellenőrzésével, 

a  támogatással kapcsolatos adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséggel és a  jogosulatlanul igénybe 
vett támogatások visszakövetelésével összefüggő, valamint
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d) a támogatások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatban a VI. és VII. Fejezet szerinti
feladatokat.

 (3) A más jogi vagy természetes személynek továbbadott támogatás szabályos felhasználásáért a támogatást kihelyező 
szerv felel. A  nemzeti hatóság a  támogatást kihelyező szerv által alkalmazott irányítás ellenőrzési rendszert 
a lebonyolító szerv nemzeti hatóság általi ellenőrzésére irányadó szabályok szerint ellenőrzi.

 (4) A támogatást kihelyező szerv által meghirdetett felhívásra támogatási kérelmet benyújtó továbbadott támogatást 
igénylőnek, a  felhívás alapján támogatásban részesülő továbbadott támogatásban részesülő kedvezményezettnek 
minősül.

 (5) A  továbbadott támogatást igénylőre, valamint a  továbbadott támogatásban részesülő kedvezményezettre 
az  e  rendeletben a  végső kedvezményezett számára előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a támogatási jogviszony közte és a támogatást kihelyező szerv között jön létre.

 (6) A  támogatást kihelyező szerv biztosítja, hogy eljárási szabályai összhangban álljanak e  rendelet szabályaival, 
azzal az  eltéréssel, hogy a  továbbadott támogatással a  támogatást kihelyező szerv elszámolási terv alapján 
köteles elszámolni, amelyre vonatkozóan az  elszámolhatóság szabályait a  www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett 
elszámolhatósági útmutató szabályozza.

 (7) A  támogatást kihelyező szerv alkalmazza a  csalás kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai 
rendszert, így az ARACHNE kockázatértékelő eszközt.

 (8) A  továbbadott támogatás támogatási előlegnek minősül, amely (6)  bekezdésben meghatározott terv szerinti 
felhasználását a nemzeti hatóság nyomon követi, kontrollálja és ellenőrzi.

 (9) A  továbbadott támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzését a  támogatást kihelyező szerv 
és a  közbeszerzésekért felelős miniszter végzi a  IV. Fejezet szerint. A  továbbadott támogatásból megvalósuló 
közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében a  támogatást kihelyező szerv feladatai megegyeznek a  nemzeti 
hatóság IV. Fejezetben meghatározott feladataival,

 (10) Ha a  támogatást kihelyező szerv által meghozott döntés ellen kifogást nyújtottak be, és a  támogatást kihelyező 
szerv a kifogás beérkezésétől számított tizenöt napon belül megállapítja, hogy a kifogásolt döntés jogszabálysértő, 
a felhívás vagy a támogatási szerződés rendelkezésébe ütközik, a döntést felülvizsgálja.

 (11) A  támogatást kihelyező szerv a  felülvizsgálat során a  kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad, 
egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

 (12) A  (9) és (10)  bekezdés szerinti felülvizsgálat hiányában a  támogatást kihelyező szerv a  kifogást, a  kifogással 
kapcsolatos szakmai álláspontját és az  ügyben keletkezett dokumentációt a  kifogás beérkezésétől számított 
tizenöt napon belül megküldi a miniszter részére. Az eljárást egyebekben a VI. Fejezet szerint kell lefolytatni azzal,  
hogy a nemzeti hatóság feladatait a támogatást kihelyező szerv látja el.

 (13) A  támogatást kihelyező szerv az általa észlelt szabálytalansági gyanút haladéktalanul bejelenti a nemzeti hatóság 
részére. A szabálytalansági eljárást a nemzeti hatóság folytatja le a VII. fejezetben foglalt szabályok szerint.

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

236. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 30-án 22 órakor lép hatályba.
 (2) A 242. § 2022. november 30-án lép hatályba.
 (3) A 240. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 241. § és a 3. melléklet 2023. január 31-én lép hatályba.

237. § (1) A  nemzeti hatóság a  HET-nek az  Európai Unió Tanácsa általi jóváhagyásáig a  közbeszerzési dokumentumok 
támogathatósági és elszámolhatósági szempontú ellenőrzését a kifizetési igénylés ellenőrzése során végzi el.

 (2) A  2021. július 14. napját megelőzően megindított, e  rendelet hatálya alá tartozó, lezárt közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának utóellenőrzése során a 96. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

 (3) E  rendeletnek a  közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit e  rendelet hatálybalépését 
követően megindított ellenőrzésekre kell alkalmazni.
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66. Az Európai Unió jogának való megfelelés

238. §  Ez  a  rendelet a  Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i  
(EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

239. §  E rendelet
a) 231. § (1) bekezdés a)–e) pontja, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)–g) pontja és 

(6)  bekezdés a)  pontja a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,

b) 231.  § (3)  bekezdés c)  pontja, (5)  bekezdés h)  pontja, valamint (6)  bekezdés b)  pontja az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

c) 231.  § (1)  bekezdés g)  pontja, valamint (3)  bekezdés b)  pontja az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 106.  cikk (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott 
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,

d) 231. § (2) bekezdés b) pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK  
és az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) 231.  § (4)  bekezdés a)  pontja az  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott 
támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i  
702/2014/EU bizottsági rendelet,

f ) 231. § (1) bekezdés f ) pontja, (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés 
i)  pontja, valamint (6)  bekezdés c)  pontja az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című,  
C(2020) 1863 számú, 2021. március 19-i európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

67. Módosító rendelkezések

240. §  A 34. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A nemzeti hatóság, a koordináló szervezet, a lebonyolító szerv, az audit hatóság, a továbbadott támogatást 
kihelyező szerv, valamint a közbeszerzésekért felelős miniszternek a 28. alcím szerinti ellenőrzést végző munkatársa, 
továbbá az  értékelő, az  állami értékelő és a  döntés-előkészítő bizottság tagja e  tevékenysége megkezdését 
megelőzően általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot, majd az  érdemi eljárási 
cselekménye megkezdését megelőzően az  adott eljárási cselekményre vonatkozó összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot tesz. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője a nyilatkozatokat öt évig megőrzi.
(2) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát két évre 
szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására kötelezettek 
számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi. A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  ellenőrzést 
különösen a  rendelkezésére álló információk alapján és a  közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatokkal való 
összevetéssel, ezek hiányában önbevallás alapján végzi el.
(3) Ha a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az  erről 
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon szereplője részére, amelynek tevékenysége 
során az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet 33. § szerint jár el.
(4) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és az ellenőrzések 
dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi.
(5) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság tevékenységét, az  érvényességi ellenőrzések tervezését és  
a kétéves tervek végrehajtását az audit hatóság validálja rendszerellenőrzés keretében.
(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában, 
tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az  Európai Unió érdekeit, továbbá 
megteszik a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  feladataik végrehajtása során megakadályozzák 
az  összeférhetetlenségi ok vagy annak veszélye kialakulását. A  feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban 
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alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartoznak a  pártatlan, semleges és szakmai 
követelményeknek megfelelő feladatellátásáért. A  kedvezményezettek, a  szállítók, az  alvállalkozók és a  projekt 
előkészítésében és megvalósításában részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek az  iránymutatás 
az  összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény  
(2021/C 121/01) szerinti esetekben. A nyilatkozatokat öt évig meg kell őrizni.”

241. §  A 2. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

242. §  A  31.  § (1)  bekezdésében a „bejelenteni, ha” szövegrész helyébe a „bejelenteni a  www.palyazat.gov.hu oldalon,  
ha” szöveg lép.

243. §  A  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. Korm. rendelet
a) 9.  § (5)  bekezdésében a  „413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 413/2021. (VII. 13.)  

Korm. rendelet] 2. § 5. pontjában” szövegrész helyébe a „373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet] 2. § 6. pontjában” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében a „413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe 
a „373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet” szöveg,

c) 28. § (1) bekezdésében a „413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 86. §-a” szövegrész helyébe a „373/2022. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 233. §-a” szöveg,

d) 28. § (3) bekezdésében a „413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 44. §-a” szövegrész helyébe a „373/2022. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 81.  §-a” szöveg, valamint a „413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 65.  §-a” szövegrész helyébe 
a „373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 188. §-a” szöveg

lép.

68. Hatályon kívül helyező rendelkezések

244. §  Hatályát veszti a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez

A nemzeti hatóság, a szakpolitikai felelős és a lebonyolító szervezet kijelölése

A B C D E

1. Programterület neve

A Kormány európai 

uniós források 

felhasználásával 

kapcsolatos nemzeti 

hatósági feladatok 

ellátására kijelölt tagja 

tevékenységének 

segítésére kijelölt 

minisztérium

A Kormány európai 

uniós források 

felhasználásával 

kapcsolatos nemzeti 

hatósági feladatok 

ellátására kijelölt 

tagja

Szakpolitikai felelősök Lebonyolító szerv

2.
I. Demográfia és 
köznevelés

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium a 
Belügyminisztériummal 
együttműködve

Magyar Államkincstár
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3.

II. Magasan 
képzett, 
versenyképes 
munkaerő

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium

Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal

4.
III. Felzárkózó 
települések

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Belügyminisztérium Nincs

5. IV. Vízgazdálkodás Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Belügyminisztérium1, 
Agrárminisztérium

Nincs

6.
V. Fenntartható 
zöld közlekedés

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Technológiai és Ipari 
Minisztérium

Nincs

7.
VI. Energetika 
(zöld átállás)

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Technológiai és Ipari 
Minisztérium

ÉMI Építésügyi 
Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Széchenyi 
Programiroda Tanácsadó 
és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

8.
VII. Átállás a 
körforgásos 
gazdaságra

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Technológiai és Ipari 
Minisztérium

Nincs

9. VIII. Egészségügy Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Belügyminisztérium Nincs

10.
IX. Állam és 
közigazgatás 

Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

Nincs.

A KKV-k közbeszerzési 
részvételét ösztönző 
támogatása c. felhívás 
tekintetében  
az Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

1 Szakmai koordinációra kijelölt minisztérium

2. melléklet a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére küldendő adatok

 1. Támogatást igénylőkre vonatkozó adatok:
1.1. támogatást igénylő neve
1.2. támogatást igénylő címe
1.3. támogatást igénylő adószáma

 2. Általános információk:
2.1. NH neve
2.2. program kódja
2.3. adatforrás
2.4. feltöltő személy
2.5. tagállam
2.6. dátum
2.7. devizanem
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 3. Projektekre vonatkozó adatok:
3.1. azonosító
3.2. kedvezményezett azonosító
3.3. konzorciumi tagok:

3.3.1. konzorciumi tag azonosító
3.4. projekt címe
3.5. projekt státusza
3.6. projekt kezdete és befejezése támogatási szerződés szerint
3.7. felelős főigazgatóság
3.8. projekt összköltsége
3.9. projekt támogatás uniós hozzájárulásának összege
3.10. egyéb projekt hozzájárulás összege
3.11. jövedelemtermelő projektek bevétele

 4. Szállítói szerződésre vonatkozó adatok:
4.1. szállítói szerződés azonosító
4.2. projekt azonosító
4.3. szállító azonosító
4.4. szerződés típus
4.5. szerződés aláírásának dátuma
4.6. szerződés elnevezése
4.7. szerződés összege

 5. Alvállalkozókra vonatkozó adatok:
5.1. alvállalkozói szerződés azonosítója
5.2. támogatási szerződés azonosító
5.3. alvállalkozó azonosító

 6. Jogi személyek (kedvezményezett, konzorciumi tag, szállító, alvállalkozó releváns adatai):
6.1. név
6.2. azonosító
6.3. adószám
6.4. szervezet típusa
6.5. árbevétel
6.6. cím

 7. Kapcsolattartóra vonatkozó adatok:
7.1. keresztnév
7.2. vezetéknév

 8. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok:
8.1. kedvezményezett tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.2. kedvezményezett tényleges tulajdonosának keresztneve
8.3. kedvezményezett tényleges tulajdonosának születési dátuma
8.4. kedvezményezett tényleges tulajdonosának adószáma
8.5. szállító tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.6. szállító tényleges tulajdonosának keresztneve
8.7. szállító tényleges tulajdonosának születési dátuma

3. melléklet a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére küldendő adatok

 1. Támogatást igénylőkre vonatkozó adatok:
1.1. támogatást igénylő neve
1.2. támogatást igénylő címe
1.3. támogatást igénylő adószáma
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 2. Általános információk:
2.1. NH neve
2.2. program kódja
2.3. adatforrás
2.4. feltöltő személy
2.5. tagállam
2.6. dátum
2.7. devizanem

 3. Projektekre vonatkozó adatok:
3.1. azonosító
3.2. kedvezményezett azonosító
3.3. konzorciumi tagok:

3.3.1. konzorciumi tag azonosító
3.4. projekt címe
3.5. projekt státusza
3.6. projekt kezdete és befejezése támogatási szerződés szerint
3.7. felelős főigazgatóság
3.8. projekt összköltsége
3.9. projekt támogatás uniós hozzájárulásának összege
3.10. egyéb projekt hozzájárulás összege
3.11. jövedelemtermelő projektek bevétele

 4. Szállítói szerződésre vonatkozó adatok:
4.1. szállítói szerződés azonosító
4.2. projekt azonosító
4.3. szállító azonosító
4.4. szerződés típus
4.5. szerződés aláírásának dátuma
4.6. szerződéshez kapcsolódó leírás
4.7. szerződés összege
4.8. információ a szerződés kiegészítéseihez:

4.8.1. szerződés kiegészítés teljes összege
4.8.2. kiegészítések száma

4.9. szerződés teljesítésében részt vevő szakértők (amennyiben releváns):
4.9.1. keresztnév
4.9.2. vezetéknév
4.9.3. születési dátum

4.10. konzorciumi partner:
4.10.1. konzorciumi partner azonosító

 5. Alvállalkozókra vonatkozó adatok:
5.1. alvállalkozói szerződés azonosítója
5.2. támogatási szerződés azonosító
5.3. alvállalkozó azonosító

 6. Jogi személyek (kedvezményezett, konzorciumi tag, szállító, alvállalkozó releváns adatai):
6.1. név
6.2. azonosító
6.3. adószám
6.4. szervezet típusa
6.5. árbevétel
6.6. cím

 7. Kapcsolattartóra vonatkozó adatok:
7.1. keresztnév
7.2. vezetéknév
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 8. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok:
8.1. kedvezményezett tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.2. kedvezményezett tényleges tulajdonosának keresztneve
8.3. kedvezményezett tényleges tulajdonosának születési dátuma
8.4. kedvezményezett tényleges tulajdonosának adószáma
8.5. szállító tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.6. szállító tényleges tulajdonosának keresztneve
8.7. szállító tényleges tulajdonosának születési dátuma”

A Kormány 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 8. § (3) bekezdése 
a következő 13. ponttal egészül ki:
(Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter koordinációs feladatai keretében:)
„13. gondoskodik a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érzékeny pozícióban lévő – különösen 
a szabálytalanságkezeléssel, ellenőrzésekkel, kockázatértékeléssel foglalkozó – munkatársainak az általa kidolgozott 
módszertan szerinti rotációjáról.”

2. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés 7. pontja keretében]
„3. ellátja a központi koordinációt az ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazásával kapcsolatban, kidolgozza és 
rendszeresen felülvizsgálja az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazására és eredményeinek felhasználására 
vonatkozó módszertant,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
[Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés 7. pontja keretében]
„9. gondoskodik a 7. melléklet szerinti adatoknak az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére kéthavonta történő 
megküldéséről,
10. biztosítja az  ARACHNE kockázatértékelő eszközhöz való hozzáférést a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer 
16. § n) pontja és 20. § 22. pont e) alpontja szerinti feladatot ellátó munkatársai részére.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 16. §-a a következő m)–o) ponttal egészül ki:
(Az Alapok audit hatósága az  Európai Bizottság és az  államháztartásért felelős miniszter iránymutatásai, valamint 
a nemzetközileg elfogadott standardok alapján)
„m) véleményezi a 10. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti módszertant,
n) alkalmazza és figyelembe veszi az ARACHNE kockázatértékelő eszközt,
o) ellenőrzi az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használatát, valamint az annak részére történő, 10. § (2) bekezdés 
9. pontja szerinti adatküldést.”
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4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 22. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság felelős az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott csalás elleni 
politika végrehajtásáért, így közreműködik a csalás megelőzése, annak azonosítása, jelentése, valamint a jogosulatlanul 
kifizetett összegek és az esetleges késedelmi kamatok visszafizettetése, szankcionálása tekintetében, melynek keretében:)
„e) a  támogatási döntés előkészítése és meghozatala során a  támogatást igénylő vonatkozásában, továbbá 
a  támogatási szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a  folyamatba épített ellenőrzés során 
következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza, figyelembe veszi az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz 
minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése 
érdekében,”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 12/B. alcímmel egészül ki:
„12/B. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság feladatai
24/C. § A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
a) az  e  rendeletben meghatározottak szerint elvégzi az  összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az  érdekeltségi 
nyilatkozatok mintavételes ellenőrzését, valamint kivizsgálja az  összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
bejelentéseket,
b) azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségi helyzeteket, ennek keretében kockázatelemzést végez,
c) gondoskodik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőinek az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülésével 
kapcsolatos tudatossága növeléséről,
d) tevékenységéről évente beszámol az Integritás Hatóság részére,
e) együttműködik a büntetőeljárásban eljáró szervekkel.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. Fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki:
„38/B. § E Fejezet szabályait
a) az  Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az  1296/2013/EU, az  1301/2013/EU, 
az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet 
és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a  továbbiakban: 
(EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 61. cikkével,
b) az  iránymutatás az  összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló 
bizottsági közleménnyel (2021/C 121/01), valamint
c) a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer munkatársa jogállására vonatkozó jogszabályban – így különösen 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvényben és az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvényben – meghatározott összeférhetetlenségi 
szabályokkal
összhangban kell értelmezni és alkalmazni.”

7. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az  a  személy vagy szervezet, 
aki az  adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a  támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a  projekt 
megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem született döntés, valamint az, aki)
„c) a  szervezetnek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  irányító hatóság az  (1)  bekezdés f )  pontja szerint megállapítja a  személy összeférhetetlenségét akkor is,  
ha  az  egyébként az  (1)  bekezdés alapján nem volna megállapítható, de az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok – így különösen 
családi vagy érzelmi ok, politikai szimpátiával vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos ok, gazdasági érdek 
vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek – rá nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven 
fennállhat.”

 (3) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  a  munkatárs, aki észleli, hogy egy ügyben összeférhetetlen vagy összeférhetetlensége fennállhat, ezt 
haladéktalanul írásban bejelenti a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére. A bejelentésben 
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megjelöli az összeférhetetlenség okát, és ha az ügy elfogulatlan megítélése tőle egyéb okból nem várható, akkor ezt 
indokolja.
(3a) Nem tehet érdemi intézkedést az ügyben, aki a (3) bekezdés szerint bejelentette összeférhetetlenségét.”

 (4) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő  
(4a)–(4i) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Bárki jogosult bejelenteni, ha az ügyben összeférhetetlenséget észlel.
(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentést a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vizsgálja ki.
(4b) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság elutasítja a  (4)  bekezdés szerinti bejelentést, ha 
összeférhetetlenség nem áll fenn. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság döntését indokolja.
(4c) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság érdemi indokolás nélkül elutasítja a  (4)  bekezdés szerinti 
bejelentést, ha a bejelentés
a) változatlan tényállás mellett ismételten olyan személyre vonatkozik, aki tekintetében az  összeférhetetlenség 
hiányát korábban az ügyben megállapította, vagy
b) nyilvánvalóan alaptalan.
(4d) Ha a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a vizsgálata során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről 
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére.
(4e) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a  (4) bekezdés szerinti bejelentések vizsgálata során keletkezett 
dokumentumokat a vizsgálatok lezárásától számított öt évig megőrzi.
(4f ) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplője hivatalból vizsgálja, hogy összeférhetetlen személy az ügyben 
ne járjon el. A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője az  összeférhetetlenségi ügyet soron kívül 
intézi el.
(4g) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője a (3) és a (4d) bekezdés szerinti esetben gondoskodik 
más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről.
(4h) A  (4b), (4c) és (4g)  bekezdés szerinti döntés ellen önálló kifogásnak vagy önállóan előterjesztett más 
jogorvoslatnak helye nincs. E  döntéseket az  ügy érdemében hozott döntés ellen benyújtható kifogásban vagy 
szabálytalansági döntés elleni jogorvoslati kérelemben lehet támadni.
(4i) A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője gondoskodik annak az  eljárási cselekménynek 
a felülvizsgálatáról és szükség szerint helyesbítéséről vagy megismétléséről, amelyben az összeférhetetlen személy 
közreműködött és amely az ügy érdemére kihathat, valamint egyéb intézkedést hozhat, így különösen
a) a támogatási döntést visszavonja,
b) a támogatási szerződéstől eláll,
c) a támogatási szerződést módosítja,
d) szabálytalansági eljárást kezdeményez,
e) kezdeményezi a 38/B. § c) pontjában meghatározott jogszabály szerinti felelősségre vonást,
f ) bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén feljelentést tesz.”

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (6)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  irányító hatóság, az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 123.  cikk (8)  bekezdése szerinti 
koordináló szervezet, a közreműködő szervezet, az audit hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi 
közvetítő, valamint a  közbeszerzésekért felelős miniszternek a  XVI. Fejezet szerinti ellenőrzést végző munkatársa, 
továbbá az  értékelő, az  állami értékelő és a  döntés-előkészítő bizottság tagja e  tevékenysége megkezdését 
megelőzően általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot, majd az  érdemi eljárási 
cselekménye megkezdését megelőzően az  adott eljárási cselekményre vonatkozó összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot tesz. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője a nyilatkozatokat öt évig megőrzi.
(7) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát két  évre 
szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására kötelezettek 
számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi. A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  ellenőrzést 
különösen a  rendelkezésére álló információk alapján és a  közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatokkal való 
összevetéssel, ezek hiányában önbevallás alapján végzi el.
(7a) Ha a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az  erről 
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon szereplője részére, amelynek tevékenysége 
során az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet a 39. § (4i) bekezdése szerint jár el.
(7b) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a  (7)  bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és 
az ellenőrzések dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi.
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(7c) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság tevékenységét, az  érvényességi ellenőrzések tervezését és 
a kétéves tervek végrehajtását az audit hatóság validálja rendszerellenőrzés keretében.”

 (6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (6) bekezdés szerinti személyek, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában, 
tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az  Európai Unió érdekeit, továbbá 
megteszik a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  feladataik végrehajtása során megakadályozzák 
az  összeférhetetlenségi ok vagy annak veszélye kialakulását. A  feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban 
alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartoznak a  pártatlan, semleges és szakmai 
követelményeknek megfelelő feladatellátásáért. A  kedvezményezettek, a  szállítók, az  alvállalkozók és a  projekt 
előkészítésében és megvalósításában részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek az  iránymutatás 
az  összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény 
(2021/C 121/01) szerinti esetekben. A nyilatkozatokat öt évig meg kell őrizni.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Bárki jogosult bejelenteni a www.palyazat.gov.hu oldalon, ha az ügyben összeférhetetlenséget észlel.”

9. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 39. § (1) bekezdés e) pontjában a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli” szövegrész helyébe a „szerinti” 

szöveg,
b) 39. § (2a) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1) vagy az (1a) bekezdés” szöveg,
c) 156. § (3) bekezdés c) pontjában a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli” szövegrész helyébe a „szerinti” 

szöveg
lép.

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 27.2.  pontjában a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „kérelemhez. Az  értékelés megkezdését megelőzően 

az értékelő a támogatási kérelemmel kapcsolatos összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz.” szöveg,
b) 40.3.  pontjában a  „Titoktartási, összeférhetetlenségi és hangfelvétel” szövegrész helyébe a  „Hangfelvétel” 

szöveg
lép.

12. § (1) Hatályát veszti a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20.  § 22.  pont b)  alpontjában az  „alkalmazza a  csalás 
kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai rendszert,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 213.1. pontja.

13. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 25.5. pontjában az „az adott felhívás vonatkozásában” szövegrész,
b) 27.1. pontjában az „az adott felhívásra vonatkozó” szövegrész,
c) 41.1. pont b) alpontjában a „(bizottsági tag helyettesítése esetére)” szövegrész.

2. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 7.  § 
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A miniszter koordinációs feladatai keretében)
„m) gondoskodik a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érzékeny pozícióban lévő – így különösen 
a szabálytalanságkezeléssel, ellenőrzésekkel, kockázatértékeléssel foglalkozó – munkatársainak az általa kidolgozott 
módszertan szerinti rotációjáról.”
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15. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az azonosított kockázatok alapján csalás elleni intézkedéseket alkalmaz, amely keretében)
„c) koordinálja az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazását, kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja 
az ARACHNE kockázatértékelő eszköz alkalmazására és eredményeinek felhasználására vonatkozó módszertant,”

 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 13. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A miniszter az azonosított kockázatok alapján csalás elleni intézkedéseket alkalmaz, amely keretében)
„h) gondoskodik a 4. melléklet szerinti adatoknak az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére kéthavonta történő 
megküldéséről,
i) biztosítja az ARACHNE kockázatértékelő eszközhöz való hozzáférést a fejlesztéspolitikai intézményrendszer 19. § 
(2) bekezdés c) pontja és 24. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feladatot ellátó munkatársai részére.”

16. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság felelős a csalás elleni politika végrehajtásáért, amelynek keretében)
„c) a  támogatási döntés előkészítése és meghozatala során a  támogatást igénylő vonatkozásában, továbbá 
a  támogatási szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a  folyamatba épített ellenőrzés során 
következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza, figyelembe veszi az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz 
minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése 
érdekében,”

17. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(Az audit hatóság az  Európai Bizottság és az  államháztartásért felelős miniszter iránymutatása, valamint 
a nemzetközileg elfogadott standardok alapján)
„d) véleményezi a 13. § c) pontja szerinti módszertant,
e) alkalmazza és figyelembe veszi az ARACHNE kockázatértékelő eszközt,
f ) ellenőrzi az  ARACHNE kockázatértékelő eszköz használatát, valamint az  annak részére történő, 13.  § h)  pontja 
szerinti adatküldést.”

18. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság feladatai
31/A. § A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
a) az  e  rendeletben meghatározottak szerint elvégzi az  összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az  érdekeltségi 
nyilatkozatok mintavételes ellenőrzését, valamint kivizsgálja az  összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
bejelentéseket,
b) azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségi helyzeteket, ennek keretében kockázatelemzést végez,
c) gondoskodik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőinek az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülésével 
kapcsolatos tudatossága növeléséről,
d) tevékenységéről évente beszámol az Integritás Hatóság részére,
e) együttműködik a büntetőeljárásban eljáró szervekkel.”

19. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 20. alcíme a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § E Fejezet szabályait
a) az  Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az  1296/2013/EU, az  1301/2013/EU, 
az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet 
és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a  továbbiakban: 
(EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 61. cikkével,
b) az  iránymutatás az  összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló 
bizottsági közleménnyel (2021/C 121/01), valamint
c) a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer munkatársa jogállására vonatkozó jogszabályban – így különösen 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvényben és az  állami projektértékelői jogviszonyról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi XXXIII.  törvényben (a  továbbiakban: Ápjt.)  – 
meghatározott összeférhetetlenségi szabályokkal
összhangban kell értelmezni és alkalmazni.”
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20. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt)
„c) a  támogatást igénylőnek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,”

 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés a)–f )  pontja alapján nem volna megállapítható, 
de  az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok – így különösen családi vagy érzelmi ok, politikai szimpátiával vagy nemzeti hovatartozással 
kapcsolatos ok, gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek [a  továbbiakban 
együtt: (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok] – rá nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor ezen személyt 
az (1) bekezdés g) pontja szerint kell minősíteni.”

21. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés alapján nem volna megállapítható, de az  (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikk (3) bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok rá 
nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor ezen személyt a (2) bekezdés szerint kell minősíteni.”

22. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzést, helyszíni ellenőrzést vagy helyszíni szemlét nem végezheti)
„c) az ellenőrzés alá vont személynek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,”

 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 46. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés a)–f )  pontja vagy e  rendelkezések tekintetében 
a  (2)  bekezdés alapján nem volna megállapítható, de az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül vagy annak veszélye 
objektíven fennállhat, akkor ezen személyt úgy kell tekinteni, mint akitől az  ügy elfogulatlan megítélése egyéb 
okból nem várható. Ezen személy az (1) és a (2) bekezdés szerinti ügyekben nem járhat el.”

23. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt)
„c) az a) pontban meghatározott személynek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,”

 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha egy személy összeférhetetlensége az  (1)  bekezdés a)–f )  pontja alapján nem volna megállapítható, 
de  az  (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor ezen személyt 
az (1) bekezdés g) pontja szerint kell minősíteni.”

24. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az  irányító hatóság hatáskörének egy részét közreműködő szervezet gyakorolja, a  közreműködő szervezet nem 
járhat el, ha)
„c) a közreműködő szervezetnek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa,”
(az eljárásban támogatást igénylő, kedvezményezett, ezek képviselője vagy olyan személy, aki ezek érdekében az ügyben 
eljárt.)

 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  közreműködő szervezet összeférhetetlensége az  (1) vagy a  (2)  bekezdés alapján nem volna 
megállapítható, de az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikk (3) bekezdése szerinti 
valamely összeférhetetlenségi ok rá nézve teljesül vagy annak veszélye objektíven fennállhat, akkor a közreműködő 
szervezetet a (4) bekezdés szerint kell minősíteni.”

25. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a rendelet a következő 50/A. §-sal 
egészül ki:
„50. § (1) Az a munkatárs, aki észleli, hogy egy ügyben összeférhetetlen vagy összeférhetetlensége fennállhat, ezt 
haladéktalanul írásban bejelenti a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére. A bejelentésben 
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megjelöli az összeférhetetlenség okát, és ha az ügy elfogulatlan megítélése tőle egyéb okból nem várható, akkor ezt 
indokolja.
(2) Nem tehet érdemi intézkedést az ügyben, aki az (1) bekezdés szerint bejelentette összeférhetetlenségét.
50/A. § (1) Bárki jogosult bejelenteni, ha az ügyben összeférhetetlenséget észlel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vizsgálja ki.
(3) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság elutasítja az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést, 
ha összeférhetetlenség nem áll fenn. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság döntését indokolja.
(4) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság érdemi indokolás nélkül elutasítja az  (1)  bekezdés szerinti 
bejelentést, ha a bejelentés
a) változatlan tényállás mellett ismételten olyan személyre vonatkozik, aki tekintetében az  összeférhetetlenség 
hiányát korábban az ügyben megállapította, vagy
b) nyilvánvalóan alaptalan.
(5) Ha a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a  vizsgálata során összeférhetetlenséget állapít meg, az  erről 
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére.
(6) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti bejelentések vizsgálata során keletkezett 
dokumentumokat a vizsgálatok lezárásától számított öt évig megőrzi.”

26. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 50/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bárki jogosult bejelenteni a www.palyazat.gov.hu oldalon, ha az ügyben összeférhetetlenséget észlel.”

27. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 51. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplője hivatalból vizsgálja, hogy összeférhetetlen személy az ügyben 
ne járjon el. A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője az  összeférhetetlenségi ügyet soron kívül 
intézi el.
(2) A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője az  50.  § (1)  bekezdése és az  50/A.  § (1)  bekezdése 
szerinti esetben gondoskodik más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről.”

28. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52.  § A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője gondoskodik annak az  eljárási cselekménynek 
a felülvizsgálatáról és szükség szerint helyesbítéséről vagy megismétléséről, amelyben az összeférhetetlen személy 
közreműködött és amely az ügy érdemére kihathat, valamint egyéb intézkedést hozhat, így különösen
a) a támogatási döntést visszavonja,
b) a támogatási szerződéstől eláll,
c) a támogatási szerződést módosítja,
d) szabálytalansági eljárást kezdeményez,
e) kezdeményezi a 43/A. § c) pontjában meghatározott jogszabály szerinti felelősségre vonást,
f ) bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén feljelentést tesz.”

29. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/A.  § (1) Az  irányító hatóság, az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.  cikk (6)  bekezdése 
szerinti koordináló szervezet, a  közreműködő szervezet, az  audit hatóság, a  holdingalapot végrehajtó szervezet, 
a  pénzügyi közvetítő, valamint a  közbeszerzésekért felelős miniszternek a  IX. Fejezet szerinti ellenőrzést végző 
munkatársa, továbbá az  értékelő, az  állami értékelő és a  döntés-előkészítő bizottság tagja e  tevékenysége 
megkezdését megelőzően általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot, 
majd az  érdemi eljárási cselekménye megkezdését megelőzően az  adott eljárási cselekményre vonatkozó 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője a nyilatkozatokat 
öt évig megőrzi.
(2) A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát két  évre 
szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására kötelezettek 
számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi. A  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az  ellenőrzést 
különösen a  rendelkezésére álló információk alapján és a  közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatokkal való 
összevetéssel, ezek hiányában önbevallás alapján végzi el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 159. szám 6541

(3) Ha a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az  erről 
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon szereplője részére, amelynek tevékenysége 
során az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet az 52. § szerint jár el.
(4) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és az ellenőrzések 
dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi.
(5) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság tevékenységét, az érvényességi ellenőrzések tervezését és a kétéves 
tervek végrehajtását az audit hatóság validálja rendszerellenőrzés keretében.
(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában, 
tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az  Európai Unió érdekeit, továbbá 
megteszik a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  feladataik végrehajtása során megakadályozzák 
az  összeférhetetlenségi ok vagy annak veszélye kialakulását. A  feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban 
alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartoznak a  pártatlan, semleges és szakmai 
követelményeknek megfelelő feladatellátásáért. A  kedvezményezettek, a  szállítók, az  alvállalkozók és a  projekt 
előkészítésében és megvalósításában részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek az  iránymutatás 
az  összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény 
(2021/C 121/01) szerinti esetekben. A nyilatkozatokat öt évig meg kell őrizni.”

30. § (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

31. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a) 44. § (1) bekezdés f ) pontjában a „személy Ptk.” szövegrész helyébe a „személynek a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 45.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.)” szövegrész helyébe az „Ápjt.” 
szöveg,

c) 49. § (2) bekezdés b) pontjában a „szerv” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg,
d) 51. § (5) bekezdésében az „A (2)–(4)” szövegrész helyébe az „Az 50/A. § (3) és (4) bekezdése, valamint a  (2)” 

szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 51. § (3) és (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 30-án 22 órakor lép hatályba.
 (2) A 8. § és a 26. § 2022. november 30-án lép hatályba.
 (3) A 7. § (5) és (6) bekezdése, a 11. §, a 13. §, valamint a 29. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 9. § (2) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, a 2. melléklet és a 4. melléklet 2023. január 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére küldendő adatok

 1. Támogatást igénylőkre vonatkozó adatok:
1.1. támogatást igénylő neve
1.2. támogatást igénylő címe
1.3. támogatást igénylő adószáma

 2. Általános információk:
2.1. IH neve
2.2. OP kódja
2.3. adatforrás
2.4. feltöltő személy
2.5. tagállam
2.6. dátum
2.7. devizanem

 3. Projektekre vonatkozó adatok:
3.1. azonosító
3.2. kedvezményezett azonosító
3.3. projekt címe
3.4. projekt státusza
3.5. projekt kezdete és befejezése
3.6. felelős főigazgatóság
3.7. projekt összköltsége
3.8. projekt támogatás uniós hozzájárulásának összege
3.9. jövedelemtermelő projektek bevétele
3.10. tematikus cél
3.11. projekt típusa

 4. Közösségi értékhatárokat elérő értékű szállítói szerződésre vonatkozó adatok:
4.1. szállítói szerződés azonosító
4.2. projekt azonosító
4.3. szállító azonosító
4.4. szerződés típus
4.5. szerződés elnevezése
4.6. szerződés összege
4.7. közbeszerzési információk:

4.7.1. az eljárás típusa
 5. Jogi személyek (kedvezményezett, konzorciumi tag, közösségi értékhatárokat elérő értékű szerződéssel rendelkező 

szállító releváns adatai):
5.1. név
5.2. azonosító
5.3. adószám
5.4. szervezet típusa
5.5. cím

 6. Finanszírozásra vonatkozó adatok:
6.1. a számla azonosítója
6.2. projekt azonosítója
6.3. a számla szállítójának azonosítója
6.4. a számla kiállításának dátuma
6.5. a számla összege”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 159. szám 6543

2. melléklet a 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére küldendő adatok

 1. Támogatást igénylőkre vonatkozó adatok:
1.1. támogatást igénylő neve
1.2. támogatást igénylő címe
1.3. támogatást igénylő adószáma

 2. Általános információk:
2.1. IH neve
2.2. OP kódja
2.3. adatforrás
2.4. feltöltő személy
2.5. tagállam
2.6. dátum
2.7. devizanem

 3. Projektekre vonatkozó adatok:
3.1. azonosító
3.2. kedvezményezett azonosító
3.3. projekt címe
3.4. projekt státusza
3.5. projekt kezdete és befejezése
3.6. felelős főigazgatóság
3.7. projekt összköltsége
3.8. projekt támogatás uniós hozzájárulásának összege
3.9. jövedelemtermelő projektek bevétele
3.10. tematikus cél
3.11. projekt típusa

 4. Közösségi értékhatárokat elérő értékű szállítói szerződésre vonatkozó adatok:
4.1. szállítói szerződés azonosító
4.2. projekt azonosító
4.3. szállító azonosító
4.4. szerződés típus
4.5. szerződés módosítás történt (igen/nem)
4.6. szerződés elnevezése
4.7. szerződés összege
4.8. információ a szerződés kiegészítéseihez:

4.8.1. szerződés kiegészítés teljes összege
4.8.2. kiegészítések száma

4.9. szolgáltatók:
4.9.1. szolgáltató azonosító

4.10. konzorciumi partner:
4.10.1. konzorciumi partner azonosító

4.11. közbeszerzési információk:
4.11.1. az eljárás típusa
4.11.2. az érvényes ajánlatok száma

 5. Jogi személyek (kedvezményezett, konzorciumi tag, közösségi értékhatárokat elérő értékű szerződéssel rendelkező 
szállító releváns adatai):
5.1. név
5.2. azonosító
5.3. adószám
5.4. szervezet típusa
5.5. cím
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 6. Finanszírozásra vonatkozó adatok:
6.1. a számla azonosítója
6.2. projekt azonosítója
6.3. a számla szállítójának azonosítója
6.4. a költség típusa
6.5. a számla kiállításának dátuma
6.6. a számla kiegyenlítésének dátuma
6.7. a számla összege”

3. melléklet a 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére küldendő adatok

 1. Támogatást igénylőkre vonatkozó adatok:
1.1. támogatást igénylő neve
1.2. támogatást igénylő címe
1.3. támogatást igénylő adószáma

 2. Általános információk:
2.1. IH neve
2.2. OP kódja
2.3. adatforrás
2.4. feltöltő személy
2.5. tagállam
2.6. dátum
2.7. devizanem

 3. Projektekre vonatkozó adatok:
3.1. azonosító
3.2. kedvezményezett azonosító
3.3. projekt címe
3.4. projekt státusza
3.5. projekt kezdete és befejezése támogatási szerződés szerint
3.6. felelős főigazgatóság
3.7. projekt összköltsége
3.8. projekt támogatás uniós hozzájárulásának összege
3.9. projekt típusa

 4. Közösségi értékhatárokat elérő értékű szállítói szerződésre vonatkozó adatok:
4.1. szállítói szerződés azonosító
4.2. projekt azonosító
4.3. szállító azonosító
4.4. szerződés típus
4.5. szerződés aláírásának dátuma
4.6. szerződés elnevezése
4.7. szerződés összege
4.8. közbeszerzési információk:

4.8.1. az eljárás típusa
4.8.2. az érvényes ajánlatok száma

 5. 50 ezer eurót elérő értékű szerződéssel rendelkező alvállalkozókra vonatkozó adatok:
5.1. alvállalkozói szerződés azonosítója
5.2. alvállalkozói szerződés összege
5.3. támogatási szerződés azonosító
5.4. alvállalkozó azonosító
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 6. Jogi személyek (kedvezményezett, konzorciumi tag, közösségi értékhatárokat elérő értékű szerződéssel rendelkező 
szállító, 50 ezer eurót elérő értékű szerződéssel rendelkező alvállalkozó releváns adatai):
6.1. név
6.2. azonosító
6.3. adószám
6.4. szervezet típusa
6.5. cím

 7. Finanszírozásra vonatkozó adatok:
7.1. a számla azonosítója
7.2. projekt azonosítója
7.3. a számla szállítójának azonosítója
7.4. a számla kiállításának dátuma
7.5. a számla összege

 8. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok (szállítók esetében a közösségi értékhatárokat elérő értékű szerződések 
esetén):
8.1. kedvezményezett tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.2. kedvezményezett tényleges tulajdonosának keresztneve
8.3. kedvezményezett tényleges tulajdonosának születési dátuma
8.4. kedvezményezett tényleges tulajdonosának adószáma
8.5. szállító tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.6. szállító tényleges tulajdonosának keresztneve
8.7. szállító tényleges tulajdonosának születési dátuma”

4. melléklet a 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az ARACHNE kockázatértékelő eszköz részére küldendő adatok

 1. Támogatást igénylőkre vonatkozó adatok:
1.1. támogatást igénylő neve
1.2. támogatást igénylő címe
1.3. támogatást igénylő adószáma

 2. Általános információk:
2.1. IH neve
2.2. OP kódja
2.3. adatforrás
2.4. feltöltő személy
2.5. tagállam
2.6. dátum
2.7. devizanem

 3. Projektekre vonatkozó adatok:
3.1. azonosító
3.2. kedvezményezett azonosító
3.3. projekt címe
3.4. projekt státusza
3.5. projekt kezdete és befejezése támogatási szerződés szerint
3.6. felelős főigazgatóság
3.7. projekt összköltsége
3.8. projekt támogatás uniós hozzájárulásának összege
3.9. projekt típusa
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 4. Közösségi értékhatárokat elérő értékű szállítói szerződésre vonatkozó adatok:
4.1. szállítói szerződés azonosító
4.2. projekt azonosító
4.3. szállító azonosító
4.4. szerződés típus
4.5. szerződés módosítás történt (igen/nem)
4.6. szerződés aláírásának dátuma
4.7. szerződés elnevezése
4.8. szerződés összege
4.9. információ a szerződés kiegészítéseihez:

4.9.1. szerződés kiegészítés teljes összege
4.9.2. kiegészítések száma

4.10. szolgáltatók:
4.10.1. szolgáltató azonosító

4.11. konzorciumi partner:
4.11.1. konzorciumi partner azonosító

4.12. közbeszerzési információk:
4.12.1. az eljárás típusa
4.12.2. az érvényes ajánlatok száma

 5. 50 ezer eurót elérő értékű szerződéssel rendelkező alvállalkozókra vonatkozó adatok:
5.1. alvállalkozói szerződés azonosítója
5.2. alvállalkozói szerződés összege
5.3. támogatási szerződés azonosító
5.4. alvállalkozó azonosító

 6. Jogi személyek (kedvezményezett, konzorciumi tag, közösségi értékhatárokat elérő értékű szerződéssel rendelkező 
szállító, 50 ezer eurót elérő értékű szerződéssel rendelkező alvállalkozó releváns adatai):
6.1. név
6.2. azonosító
6.3. adószám
6.4. szervezet típusa
6.5. cím

 7. Finanszírozásra vonatkozó adatok:
7.1. a számla azonosítója
7.2. projekt azonosítója
7.3. a számla szállítójának azonosítója
7.4. a költség típusa
7.5. a számla kiállításának dátuma
7.6. a számla kiegyenlítésének dátuma
7.7. a számla összege

 8. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok (szállítók esetében a közösségi értékhatárokat elérő értékű szerződések 
esetén):
8.1. kedvezményezett tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.2. kedvezményezett tényleges tulajdonosának keresztneve
8.3. kedvezményezett tényleges tulajdonosának születési dátuma
8.4. kedvezményezett tényleges tulajdonosának adószáma
8.5. szállító tényleges tulajdonosának vezetékneve
8.6. szállító tényleges tulajdonosának keresztneve
8.7. szállító tényleges tulajdonosának születési dátuma”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2022. (IX. 30.) MNB rendelete
a „Bács-Kiskun megye, Kecskemét” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a kecskeméti városháza felavatásának 125. évfordulója alkalmából – „Bács-Kiskun megye, 
Kecskemét” megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. október 3.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 40 gramm, átmérője 42 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „MAGYARORSZÁG MEGYÉI, MEGYESZÉKHELYEI –” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján a kecskeméti városháza épületének Kossuth tér felőli ábrázolása látható, az épület előtti tér 
részletével. Az épület ábrázolása fölött, középen a „KECSKEMÉT” felirat olvasható. Az előlap szélén, fent, félköriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint – egy pont motívummal elválasztva – a „15000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
bal oldalon, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az előlap jobb oldali szélén 
– az épület előtti tér ábrázolásába illesztve – Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Bács-Kiskun megye híres szülötteinek − az  óramutató járásával megegyezően haladva, 
Petőfi Sándor, Katona József, Móra Ferenc és Kodály Zoltán – arcképe látható, egy-egy kör formájú alapon kiemelve, 
mellette az egyes személyek aláírásával. A hátlap középső részén Bács-Kiskun megye térképszerű ábrázolása látható, 
a  megyeszékhely Kecskemét helyét egy ponttal jelölve. Az  ábrázolásba illesztve, három egymás alatti sorban 
a „BÁCS-” a „KISKUN” és a „MEGYE” felirat olvasható. A  hátlap jobb oldali szélén, lent Vékony Fanni tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 7000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. október 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 42/2022. (IX. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(IX.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:	 

 

2.	melléklet	a	…/2022.	(IX.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	

	

2. melléklet a 42/2022. (IX. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(IX.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:	 

 

2.	melléklet	a	…/2022.	(IX.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 43/2022. (IX. 30.) MNB rendelete
a „Bács-Kiskun megye, Kecskemét” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a kecskeméti városháza felavatásának 125. évfordulója alkalmából – „Bács-Kiskun megye, 
Kecskemét” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. október 3.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 29,5 gramm, átmérője 42 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „MAGYARORSZÁG MEGYÉI, MEGYESZÉKHELYEI –” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján a kecskeméti városháza épületének Kossuth tér felőli ábrázolása látható, az épület előtti tér 
részletével. Az épület ábrázolása fölött, középen a „KECSKEMÉT” felirat olvasható. Az előlap szélén, fent, félköriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint – egy pont motívummal elválasztva – a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
bal oldalon, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az előlap jobb oldali szélén 
– az épület előtti tér ábrázolásába illesztve – Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Bács-Kiskun megye híres szülötteinek − az  óramutató járásával megegyezően haladva, 
Petőfi Sándor, Katona József, Móra Ferenc és Kodály Zoltán – arcképe látható, egy-egy kör formájú alapon kiemelve, 
mellette az egyes személyek aláírásával. A hátlap középső részén Bács-Kiskun megye térképszerű ábrázolása látható, 
a  megyeszékhely Kecskemét helyét egy ponttal jelölve. Az  ábrázolásba illesztve, három egymás alatti sorban 
a „BÁCS-” a „KISKUN” és a „MEGYE” felirat olvasható. A  hátlap jobb oldali szélén, lent Vékony Fanni tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. §  Ez a rendelet 2022. október 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 43/2022. (IX. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1. melléklet a …/2022. (IX. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2022. (IX. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

 
 

2. melléklet a 43/2022. (IX. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1. melléklet a …/2022. (IX. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2022. (IX. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2022. (IX. 30.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 
módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  adatszolgáltató az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 78. sora szerinti P37 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatást a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai 
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 
módosításáról szóló 44/2022. (IX. 30.) MNB rendelet 1. mellékletével megállapított tartalommal és kitöltési előírások 
szerint első alkalommal 2022. október hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”

2. §  A Rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg,
b) 1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 78. sorában a  „számlát vezető bank” szövegrész helyébe  

az „a kötelezőtartalék-kötelezettség teljesítéséhez forint pénzforgalmi számlát vezető hitelintézet” szöveg
lép.

3. §  A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 44/2022. (IX. 30.) MNB rendelethez

  A Rendelet 2.  melléklet II.  pontjában a  P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe a  következő 
tábla lép, valamint a  P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás a  következő 02. táblával és kitöltési előírásokkal 
egészül ki:

2 
 

1. melléklet a …/2022. (… …) MNB rendelethez 
 
1. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe 

a következő tábla lép, valamint a P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás a következő 02. táblával 
és kitöltési előírásokkal egészül ki:  

 

 
 

 
 
 
MNB azonosító kód: P37 
 

Kitöltési előírások 
Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) 

számla egyenlegéről 
 
 

I. Általános előírások 

Az adatszolgáltatást a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének 
módjáról szóló MNB rendelet szerinti levelezett tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: levelezett 
tartalékköteles hitelintézet) részére a kötelezőtartalék-kötelezettség teljesítéséhez forint pénzforgalmi 
számlát vezető levelező tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: adatszolgáltató) teljesíti. 

 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások 

01 tábla: A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi 
átlagegyenlege 

„MNB azonosító kód: P37

A hitelintézet törzsszáma Pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegének havi átlaga
(ezer Ft, 3 tizedesjegy pontossággal)

a b

101

102

103

…

…

…

…

nnn

Sorszám

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla 
egyenlegéről

01. tábla A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi átlagegyenlege

Naptári nap (dátum) A hitelintézet törzsszáma Pénzforgalmi (elszámolási) számla napi záró 
állománya (ezer Ft, 3 tizedesjegy pontossággal)

a b c
101
102
103

...

...

...
nnn

MNB azonosító kód: P37

02. tábla: A levelező banknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege

Sorszám

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről
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2 
 

1. melléklet a …/2022. (… …) MNB rendelethez 
 
1. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe 

a következő tábla lép, valamint a P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás a következő 02. táblával 
és kitöltési előírásokkal egészül ki:  

 

 
 

 
 
 
MNB azonosító kód: P37 
 

Kitöltési előírások 
Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) 

számla egyenlegéről 
 
 

I. Általános előírások 

Az adatszolgáltatást a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének 
módjáról szóló MNB rendelet szerinti levelezett tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: levelezett 
tartalékköteles hitelintézet) részére a kötelezőtartalék-kötelezettség teljesítéséhez forint pénzforgalmi 
számlát vezető levelező tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: adatszolgáltató) teljesíti. 

 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások 

01 tábla: A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi 
átlagegyenlege 

„MNB azonosító kód: P37

A hitelintézet törzsszáma Pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegének havi átlaga
(ezer Ft, 3 tizedesjegy pontossággal)

a b

101

102

103

…

…

…

…

nnn

Sorszám

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla 
egyenlegéről

01. tábla A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi átlagegyenlege

Naptári nap (dátum) A hitelintézet törzsszáma Pénzforgalmi (elszámolási) számla napi záró 
állománya (ezer Ft, 3 tizedesjegy pontossággal)

a b c
101
102
103

...

...

...
nnn

MNB azonosító kód: P37

02. tábla: A levelező banknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege

Sorszám

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről

MNB azonosító kód: P37

Kitöltési előírások
Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) 

számla egyenlegéről

I. Általános előírások

Az adatszolgáltatást a  kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról 
szóló MNB rendelet szerinti levelezett tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: levelezett tartalékköteles 
hitelintézet) részére a  kötelezőtartalék-kötelezettség teljesítéséhez forint pénzforgalmi számlát vezető levelező 
tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: adatszolgáltató) teljesíti.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

01 tábla: A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi 
átlagegyenlege
Az adott tárgyhavi átlagegyenlegeket a naptári napok napi záró egyenlegei alapján kell meghatározni.
Amennyiben több levelezett tartalékköteles hitelintézet is az  adatszolgáltatónál vezeti a  kötelező tartalék 
elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számláját, úgy levelezett tartalékköteles hitelintézetenként 
(törzsszámonként) kell a táblában megadni a havi átlagos számlaállományt.

02 tábla: A levelező banknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának napi 
záróegyenlege
A táblában a  tárgyhónap valamennyi naptári napjára vonatkozóan meg kell adni az adatszolgáltató által vezetett, 
a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számla/számlák napi záróegyenlegét.
A napi számlaállományokból számítható havi átlagnak meg kell egyeznie a  01. táblában jelentett  
havi átlagállománnyal.
Amennyiben több levelezett tartalékköteles hitelintézet is az  adatszolgáltatónál vezeti a  kötelező tartalék 
elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számláját, úgy levelezett tartalékköteles hitelintézetenként 
(törzsszámonként) kell a  táblában megadni a  naptári napokra vonatkozó számlaállományokat.  
A napi záróállományok és a havi átlagos állományok konzisztenciájának levelezett tartalékköteles hitelintézetenként 
(törzsszámonként) kell fennállnia.”
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 35/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelete
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kibocsátott egyedi azonosító díjáról és az egyedi 
azonosító kibocsátásával kapcsolatos különös eljárási szabályokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021.  évi XXXII.  törvény 29.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021.  évi XXXII.  törvény 13.  § n) és r)  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendeletet a  dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó 
műszaki előírásokról szóló az (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet)
a) 9. cikke szerinti csomagolási egység szintű (a továbbiakban: csomagolási egység szintű) és
b) 13. cikke szerinti gyűjtőcsomagolás szintű (a továbbiakban: gyűjtőcsomagolás szintű)
egyedi azonosító kibocsátása során kell alkalmazni.

2. § (1) A  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a  továbbiakban: azonosítókibocsátó) a  csomagolási 
egység szintű és a  gyűjtőcsomagolás szintű egyedi azonosító (a  továbbiakban: egyedi azonosító) kibocsátásához 
Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszert (a továbbiakban: DAKIR) üzemeltet.

 (2) Az azonosítókibocsátó a DAKIR-t alvállalkozó útján is üzemeltetheti.

3. § (1) Az  azonosítókibocsátó a  dohánytermék gyártójával, importőrével, valamint a  Végrehajtási Rendelet 13.  cikk 
(4) bekezdése szerinti egyéb gazdasági szereplőkkel (a továbbiakban: megrendelő) szerződést köt a DAKIR-hoz való 
hozzáférés – egyedi azonosító létrehozása és kibocsátása céljából történő – biztosítására.

 (2) A szerződés megkötését – a szerződéskötésére irányuló szándék egyértelmű jelzésével – a megrendelő elektronikus 
úton az azonosítókibocsátónál a következő adatok megadásával kezdeményezi:
a) a megrendelő neve,
b) a megrendelő székhelyének címe,
c) a megrendelő adóazonosító száma,
d) a megrendelő cégjegyzékszáma és
e) a megrendelő képviseletre jogosult neve és beosztása.

 (3) A megrendelő valamennyi, a szerződés tartalmát érintő változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül elektronikusan bejelenti az azonosítókibocsátó részére.

 (4) Az  azonosítókibocsátó a  (2)  bekezdésben foglalt adatok hiánytalan beérkezését követően a  szerződést 45  napon 
belül megköti a  megrendelővel. A  (3)  bekezdés szerinti változás bejelentését követően az  azonosítókibocsátó 
45 napon belül módosítja a szerződést.

4. §  A megrendelő – a 3. § (4) bekezdése szerinti szerződés megkötését követően – a Végrehajtási Rendelet 9. cikke és 
13. cikke szerinti kérelmet a DAKIR-on keresztül nyújtja be. A megrendelő az egyedi azonosítót a DAKIR-ból történő 
letöltéssel veszi át.

5. § (1) Az  egyedi azonosító létrehozásáért és kibocsátásáért a  megrendelő a  (2)–(3)  bekezdés szerinti díjat fizet. 
A Végrehajtási Rendelet 9.  cikk (5)  bekezdése és 13.  cikk (5)  bekezdése szerint visszahívott egyedi azonosító után 
az azonosítókibocsátó díjat nem számol fel.

 (2) A csomagolási egység szintű egyedi azonosító díja nettó 3 Ft/darab.
 (3) A gyűjtőcsomagolás szintű egyedi azonosító díja nettó 5 Ft/darab.
 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti díj megfizetésének feltételeit, megállapításának és elszámolásának módját, valamint 

a  megrendelő által adandó pénzügyi biztosíték nyújtását az  azonosítókibocsátó és a  megrendelő között létrejött, 
3. § (4) bekezdése szerinti szerződés tartalmazza.

6. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
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7. § (1) Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a  2001/37/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (1)–(4) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó 
műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (9) bekezdése, 
6.  cikke, 8–11.  cikke, 13.  cikke, 35.  cikke és II.  melléklet II. fejezet 2. szakasza végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelete
a kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és 
nyújtható szolgáltatásokról

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 
13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi  
CXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Fdvtv.) 3.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott dohányboltban 
(a  továbbiakban: dohánybolt) az  Fdvtv. 1.  § (1)  bekezdése szerinti termékeken kívül az  1.  mellékletben foglalt 
termékek forgalmazhatók és szolgáltatások nyújthatók.

2. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

1. melléklet a 36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez

A dohányboltban forgalmazható termékek és nyújtható szolgáltatások a következők:
  1. az Fdvtv. 1.  § (1)  bekezdésében fel nem sorolt, de az  Fdvtv. 3.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti 

dohányterméket kiegészítő termék
  2. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I. Fejezet 1. és 

4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos ügynöki értékesítési 
tevékenység

  3. a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott szeszes ital
  4. a népegészségügyi termékadóról szóló törvényben meghatározott energiaital
  5. csomagolt kávé, illetve tea, ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot vagy teát is
  6. helyben fogyasztható kávéital, tea vagy folyékony csokoládé, ideértve kizárólag a  helyben fogyasztásához 

szükséges kiegészítő termékeket, különösen cukrot és a tejport is
  7. ásványvíz és üdítőital, továbbá az ízesített tejkészítményeknek minősülő, hűtés nélkül eltartható tejital
  8. a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. melléklete (a továbbiakban: kombinált nómenklatúra) szerinti 2105 00 vámtarifaszám alá 
tartozó termék: fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

  9. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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10. rágógumi, valamint az ízesített cukorka és mentolos lapocska, továbbá – az 1704 90 30 KN-kód kivételével – 
a kombinált nómenklatúra szerinti 1704 90 vámtarifaszám alá tartozó termék: más cukorkaáru

11. tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye)
12. papír zsebkendő
13. elektronikai eszközök töltéséhez, üzemszerű működéséhez használatos elem, akkumulátor, töltőeszköz
14. a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgáló csomagolóeszköz, 

hordtasak vagy hordtáska
15. az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltése, valamint az  előre 

fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése
16. termékek – ide nem értve az Fdvtv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt vagy jogszabály által tiltott termékeket – 

vagy szolgáltatások dohánybolton belüli reklámozása
17. a dohányboltban forgalmazható termékekből keletkező hulladékoknak a  hulladékról szóló 2012. évi  

CLXXXV. törvény szerinti gyűjtése

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 37/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelete
az építőipari nyers- és alapanyagok körének megállapításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1d)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) és w) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49.  § 56.  pontja szerinti építőipari nyers- és alapanyagok körébe 
a  következő – az  ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti ásványi nyersanyag 
csoportban vagy alcsoportban meghatározott – ásványi nyersanyagok tartoznak:
a) képlékeny agyag – II. (kód 1419),
b) homok (kód 1453),
c) homokos kavics (kód 1471),
d) kavicsos homok (kód 1472),
e) kevert ásványi nyersanyag I. (kód 2311),
f ) bazalt (kód 1150),
g) kavics (kód 1460).

2. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelete
a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, 
átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (1a)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § k) és n)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ha az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) szolgálati jogviszonya a bírósági végrehajtásról szóló 
1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.) meghatározott esetekben megszűnik, áthelyezésre vagy kölcsönös 
áthelyezésre kerül sor, továbbá a  felfüggesztésének vagy végrehajtói szolgálata szünetelésének időtartama alatt 
a kirendelésre kerülő állandó helyettese jár el, a végrehajtó hivatását a megszűnés, az áthelyezés, a felfüggesztés és 
a szünetelés napjától nem gyakorolhatja, és 15 napon belül köteles a végrehajtói szolgálata átadására.

 (2) A  végrehajtói szolgálata átadására köteles végrehajtó, valamint az  az állandó helyettes, akinek a  kirendelése 
megszűnt (a  továbbiakban együtt: átadó végrehajtó), köteles a  végrehajtói szolgálat átadása keretében 
a  szolgálatba lépő új végrehajtó vagy a  kirendelésre került állandó helyettes (a  továbbiakban együtt: átvevő 
személy) rendelkezésére bocsátani
a) a  folyamatban lévő és az  – ügyviteli előírások szerint selejtezésre került vagy a  levéltárba átadott iratok 

kivételével – a  befejezett végrehajtási ügyek iratait, ideértve a  bírósági végrehajtási ügyvitelről és 
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 46/C. § (5) bekezdése szerinti iratokat is,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásait tartalmazó iratokat, valamint
c) a végrehajtási ügyek és nyilvántartások számítógépes adathordozón rögzített adatait tartalmazó eszközöket
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: végrehajtási iratok].

 (3) Az  átadó végrehajtó a  kiterjesztett álláshely betöltése napjától nem végezhet végrehajtói tevékenységet azon 
az  álláshelyen, amelyet korábban illetékességének kiterjesztésével látott el, és a  kiterjesztett álláshely betöltése 
napjától számított 15 napon belül köteles az  illetékességének kiterjesztésével ellátott végrehajtói szolgálat 
átadására az átvevő személy részére.

 (4) A (2) bekezdésben meghatározottak igazolt módon történő átadására az átadó végrehajtó, igazolt módon történő 
átvételére az  átvevő személy köteles. Az  átadó végrehajtó és az  átvevő személy köteles az  átadás-átvételkor 
együttműködni, ennek hiányában haladéktalanul értesíteni kell a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: 
Kar) hivatali szervének vezetőjét. Ha a  Kar hivatali szervének vezetője felhívása ellenére akár az  átadó végrehajtó, 
akár az átvevő személy az együttműködési kötelezettségét megtagadja, a Kar hivatali szervének vezetője fegyelmi 
feljelentést tehet.

 (5) Az  átadásra kerülő adatokat, iratokat, nyilvántartásokat, információkat az  átadó végrehajtó és az  átvevő 
személy átadáskor ellenőrzi, és jegyzőkönyvben rögzíti az  átadás ténye, valamint annak körülményei mellett. 
A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt papír alapon, a Kar hivatali szerve által működtetett informatikai rendszerben 
(a  továbbiakban: ügyviteli rendszer) előállított kísérőjegyzéket elektronikus úton, az  átadástól számított 8 napon 
belül köteles az átadó végrehajtó és az átvevő személy megküldeni a Kar hivatali szervének vezetője részére.

2. Végrehajtási iratok és nyilvántartások átadása, átvétele

2. § (1) Az  átadó végrehajtó köteles biztosítani az  átvevő személy számára a  végrehajtói irodába, valamint a  végrehajtási 
iratok tárolására használt egyéb ingatlanba és helyiségbe történő bejutást és a végrehajtási iratok megvizsgálását 
az átadás céljából. Az átadást követően a végrehajtási iratok tárolásáról az átvevő személy köteles gondoskodni.

 (2) Az  átadó végrehajtó a  végrehajtási iratokról az  ügyviteli rendszer használatával kísérőjegyzéket készít, amely 
tételesen tartalmazza
a) a végrehajtási ügyek ügyszámát és végrehajtható okirat számát,
b) a végrehajtási ügyekben keletkezett iratok (kezdőirat és utóirat) darabszámát, valamint
c) a  befizetett előleg összegekről, illetve az  átadásra kerülő ügyekben az  ügyátadás időpontjáig igazoltan 

befolyt és igazoltan kiutalt összegekről készített kimutatást.
 (3) Ha az átadó végrehajtó megállapodás alapján adóvégrehajtási, illetve közigazgatási végrehajtási ügyekben is eljárt, 

erről a tényről tájékoztatni köteles az átvevő személyt, és az ügyek átadásáról is gondoskodni köteles.
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 (4) Az  átadó végrehajtó a  végrehajtási iratokat és a  szükséges információkat oly módon köteles az  átvevő személy 
részére átadni, a rendelkezésére bocsátani, hogy azok a végrehajtási ügyek tovább folytatására alkalmasak legyenek.

 (5) Az  átadó végrehajtó az  általa használt ügyviteli rendszer – ideértve a  korábban használt ügyviteli rendszert is – 
adatbázisairól, továbbá a  szkennelt és elektronikus iratokról, tértivevényeket tartalmazó állományokról készített 
biztonsági mentést két példányban köteles az  átvevő személy részére átadni oly módon, hogy az  adatok abból 
teljeskörűen visszaállíthatóak legyenek az  átadás napjával. A  biztonsági mentés egy példányát tartalmazó külső 
adathordozót az  átvevő személy köteles elhelyezni a  Karnál zárt, sértetlen, az  átadó végrehajtó aláírásával és 
keltezéssel ellátott módon.

3. § (1) Az  átadó végrehajtó köteles kísérőjegyzékkel tételesen átadni az  átvevő személy részére az  őrizetében lévő 
ingóságokat, amelyek tárolásáról az átadást követően az átvevő személy köteles gondoskodni.

 (2) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt kísérőjegyzékkel tételesen tájékoztatni arról, hogy mely ingóságok 
vannak zárgondnok őrizetében, és mely ingatlanok vannak zárgondnok kezelésében. Az átadó végrehajtó köteles 
továbbá a zárgondnok nevéről, címéről, elérhetőségéről és a szükséges információkról tájékoztatást adni az átvevő 
személy részére.

 (3) Az  átadó végrehajtó tételes kimutatást köteles adni az  átvevő személy részére azokról az  elektronikus árverési 
rendszerbe feltöltött ingó- és ingatlanárverési hirdetményekről,
a) amelyek még nem kerültek törlésre, valamint
b) amelyekben árverési jegyzőkönyv kiállítására még nem került sor.

 (4) Az  átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az  átvevő személy részére azokról az  eredményes ingó- és 
ingatlanárverésekről, árverésen kívüli eladásokról, valamint ingóság végrehajtást kérő általi átvételéről, amelyekben 
a  jegyzőkönyvek kiállításra kerültek, de a  nyilvántartó hatóságok részére megküldésre nem kerültek, és azok 
birtokbaadása sem történt meg.

 (5) Az  átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az  átvevő személy részére azokról a  végrehajtási ügyekről, 
amelyekben felosztási terv készült, de még az abban foglaltak kifizetésére nem került sor.

 (6) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt tájékoztatni a soron kívüli intézkedést igénylő végrehajtási ügyekről.
 (7) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az átvevő személy részére

a) a folyamatban lévő biztosítási intézkedésekről,
b) a  folyamatban lévő meghatározott cselekmények végrehajtásáról, különös tekintettel a gyermek átadására, 

a  gyermek átadása kapcsolattartásra irányuló határozat végrehajtására, a  lakásügyben hozott bírósági 
határozat végrehajtására és az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére.

3. A végrehajtói letéti és elszámolási számlákkal kapcsolatos intézkedések

4. § (1) Az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnése napjától az álláshelyen használt letéti számláról kiutalást és 
kifizetést nem kezdeményezhet.

 (2) Az álláshelyen használt letéti számlán kezelt összegeket, továbbá az álláshelyen használt elszámolási számlán kezelt, 
bevételi bizonylattal el nem számolt összegeket köteles az átadó végrehajtó az átvevő személy részére átadni.

 (3) Az  átadó végrehajtó a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tehet azzal is, hogy az  álláshelyen használt 
letéti és elszámolási számla feletti tulajdonjogot az átvevő személy részére átadja. Ebben az esetben az elszámolási 
számlán bevételi bizonylattal elszámolt összegeket az  átadó végrehajtó köteles elkülönítetten – másik vállalkozói 
számlára átvezetve – kezelni.

 (4) Az  átadó végrehajtó a  (2) és (3)  bekezdés szerinti intézkedésével egyidejűleg köteles az  átvevő személy részére 
a  (2)  bekezdés szerinti összegekről – végrehajtási ügyszám és jogcím szerint, egyedileg beazonosítható – tételes 
elszámolást átadni.

 (5) Az  átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnésének napjáig az  átadó végrehajtó elszámolási számlájára 
beérkezett és bevételi bizonylattal elszámolt összegek az  átadó végrehajtót, az  átadó végrehajtó eljárási 
jogosultsága megszűnésének napján és azt követően az  elszámolási számlára befolyó, továbbá a  letéti számlán 
kezelt, végrehajtónak járó összegek az átvevő személyt illetik.

 (6) Az  átadó végrehajtó – a  (3)  bekezdés szerinti eset kivételével – a  szolgálatba lépő végrehajtó részére történő 
átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles az elszámolási számláját megszüntetni, és az átadás-átvételt követően 
az  átadó végrehajtó elszámolási számlájára végrehajtási üggyel összefüggésben érkezett összeget haladéktalanul 
továbbutalni az átvevő személy elszámolási számlájára a végrehajtási ügyszám megjelölésével.
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 (7) Ha az  átadó végrehajtó elszámolási számlája feletti tulajdonjognak az  átvevő személy részére történő átadása 
akadályba ütközik, és a számla megszüntetésére még nem került sor, úgy az átadó végrehajtó köteles az elszámolási 
számlára érkező, végrehajtási ügyhöz köthető összegeket az átvevő részére haladéktalanul átutalni.

4. A végrehajtó szolgálatához kapcsolódó eszközök átadása, átvétele

5. § (1) Ha állandó helyettes részére kerül átadásra a  végrehajtói szolgálat, az  állandó helyettes a  végrehajtási iratokat 
a  Vht. 248.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon írja alá, amelyhez a  saját hivatali bélyegzőjét, valamint 
a  saját végrehajtói szolgálatához – amely szolgálati helyre kinevezésre került – rendszeresített biztonsági papír 
törzskönyvet és szárazbélyegzőt, igazolványt és e-szignó kártyát használ.

 (2) Az  átvevő személy az  átadást és átvételt követően haladéktalanul intézkedik a  Kar hivatali szervének vezetője 
részére megküldött nyilatkozatával a  jogosultságkezelési változások és a  Kar által működtetett rendszerekhez 
történő hozzáférések módosítása iránt.

5. A végrehajtói működés feltételeinek biztosítása

6. §  A végrehajtó a  Vht. 245.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja alá eső esetekben az  állandó helyettesi feladatok ellátását 
kizárólag annak a  végrehajtói irodának a  keretei között végezheti, amelyet saját maga alapított, vagy amelybe 
tagként belépett.

6. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

8. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtói szolgálat átadás-átvétele során is 
alkalmazni kell.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelete
a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli 
vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról

A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 85/A.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021.  évi XXXII.  törvény 13.  § j) és n)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2.  §, a  3.  § (2)  bekezdése és a  2.  melléklet tekintetében a  szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2021.  évi LXIV.  törvény 66.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a  továbbiakban: Hatóság) elnöke a  felszámolóbiztos, 
valamint a  vagyonfelügyelői, ideiglenes vagyonfelügyelői és a  rendkívüli vagyonfelügyelői feladatra kijelölt 
természetes személy (a  továbbiakban együtt: fizetésképtelenségi szakértő) részére, e  minőségének igazolására 
a  felszámolói névjegyzékbe történő bejegyzését követően az  1.  mellékletben meghatározott tartalommal 
fizetésképtelenségi szakértői igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.

2. §  A Hatóság elnöke a  szerkezetátalakítási szakértői feladatra kijelölt természetes személy (a  továbbiakban: 
szerkezetátalakítási szakértő) részére e  minőségének igazolására a  felszámolói névjegyzékbe szerkezetátalakítási 
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szakértőként történő bejegyzését követően a  2.  mellékletben meghatározott tartalommal szerkezetátalakítási 
szakértői igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.

3. § (1) Az  igazolványt a  fizetésképtelenségi szakértő (a  továbbiakban: szakértő) kizárólag a  fizetésképtelenségi szakértői 
tevékenysége ellátása során, szakértői minősége igazolására használhatja fel.

 (2) Az  igazolványt a  fizetésképtelenségi szakértő és a  szerkezetátalakítási szakértő (a  továbbiakban együtt: szakértő) 
kizárólag a szakértői tevékenysége ellátása során, szakértői minősége igazolására használhatja fel.

4. § (1) Az  igazolványt a  szakértő köteles megőrizni, hivatalos eljárása során magánál tartani, a  kirendelő bíróság vagy 
az eljárás résztvevői számára kérésre felmutatni.

 (2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. § (1) Az igazolvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes, kivéve, ha az igazolványt a (2) bekezdés alapján ezen időpont 
előtt a Hatóság bevonja. A bevont igazolvány érvénytelen.

 (2) A Hatóság az igazolványt bevonja, ha
a) az igazolvány érvényességi ideje lejárt,
b) az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy
c) az igazolvány adataiban változás következett be.

 (3) A  szakértő köteles az  igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, 
érvényességének lejártát és az  igazolvány adataiban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni 
a  Hatóság részére, a  megrongálódott, adatváltozással érintett vagy lejárt igazolványát pedig haladéktalanul 
átadni a Hatóságnak. Ha az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány előkerül, a szakértő haladéktalanul átadja azt 
a Hatóságnak.

 (4) A Hatóság – az igazolvány bevonásáról hozott határozatának megfelelően – a részére a (3) bekezdés szerint átadott, 
bevont igazolványt megsemmisíti.

6. §  A Hatóság
a) kiállítja az igazolványt és azt a szakértőnek az átvétel igazolása mellett átadja,
b) új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről való tudomásszerzés esetén 

hivatalból, egyébként a  szakértő bejelentése alapján gondoskodik az  igazolvány bevonásáról és szükség 
esetén új igazolvány kiállításáról,

c) intézkedik az  elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolvány okmányazonosítójának és 
az érvénytelenség tényének a Hivatalos Értesítőben történő közzététele iránt,

d) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági 
okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése, a 8. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a 3. § (1) bekezdése.

9. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez

A fizetésképtelenségi szakértői igazolvány tartalmi elemei

 1. A „FIZETÉSKÉPTELENSÉGI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY” felirat,
 2. Magyarország címere,
 3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,
 4. az igazolvány

4.1. okmányazonosítója,
4.2. érvényessége lejártának időpontja,

 5. a fizetésképtelenségi szakértő
5.1. arcképe,
5.2. neve,
5.3. a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 27/C.  § (4)  bekezdés f )  pont 

fd) alpontja szerinti nyilvántartási száma,
 6. a fizetésképtelenségi szakértőt foglalkoztató felszámoló szervezet vagy szervezetek neve és székhelye.

2. melléklet a 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez

A szerkezetátalakítási szakértői igazolvány tartalmi elemei

 1. A „SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY” felirat,
 2. Magyarország címere,
 3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,
 4. az igazolvány

4.1. okmányazonosítója,
4.2. érvényessége lejártának időpontja,

 5. a szerkezetátalakítási szakértő
5.1. arcképe,
5.2. neve,
5.3. a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 

24. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási száma,
 6. a szerkezetátalakítási szakértőt foglalkoztató szerkezetátalakítási szakértői feladatot ellátó szervezet vagy 

szervezetek neve és székhelye.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 9/2022. (IX. 30.) GFM rendelete
a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint  
az N7 Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése 
érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető  
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2022. október 4. napján lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 9/2022. (IX. 30.) GFM rendelethez

A Rendelet 3. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:

„IV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. N.S. Média és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-404379 2026. december 31.
”

2. melléklet a 9/2022. (IX. 30.) GFM rendelethez

A Rendelet 3. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

„V. Tulajdonosi joggyakorló: N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. HSC Aerojet Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141410 2026. december 31.
”
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A honvédelmi miniszter 13/2022. (IX. 30.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 69/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a  HM Tábori Lelkészi Szolgálat munkaköri jegyzékében, továbbá 
a  Honvédség nem parancsnokság feladatkörű, de más magasabb szintű parancsnokság jogállású szervezeteihez 
és a  katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetéhez, valamint az  NKE-hez, a  NATO Erőket Integráló 
Elemhez és a  Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnoksághoz vezényelt állományra vonatkozó 
állománytáblákban szereplő
a) beosztotti szolgálati beosztás a II. besorolási osztályba,
b) vezetői szolgálati beosztás az V. besorolási osztályba
tartozik.
(4) A  HM, a  központi pénzügyi és számviteli, az  ingatlanfenntartási és üzemeltetési, a  logisztikai, a  központosított 
igazgatási és a  beszerzési feladatokat ellátó szervezet munkaköri jegyzékében, valamint az  MH Parancsnoksága, 
a  Honvédség más magasabb szintű parancsnokság jogállású parancsnokságai és a  KNBSZ állománytáblájában, 
továbbá az  MH rendelkezési állományának a  központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi 
igazgatással foglalkozó szervezeti elemeihez vezényelt tagjaira vonatkozó állománytáblájában szereplő
a) beosztotti szolgálati beosztás a III. besorolási osztályba,
b) vezetői szolgálati beosztás a VI. besorolási osztályba
tartozik.”

2. §  Az R. 239. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  honvéd tisztképzésre és altisztképzésre jelentkezők, a  Honvédség tevékenységét elősegítő 
sportszövetséghez a  Hjt. 51–52/A.  §-a alapján történő vezénylésre, a  katonai bíróvá, katonai ügyésszé és 
a  KNBSZ-hez kinevezésre tervezettek, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományából 
és a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőr állományából a Magyar Honvédség állományába áthelyezésre kerülők 
kivételével a  katonai végzettséggel vagy egységes alapkiképzéssel nem rendelkező, az  alapkiképzés alól nem 
mentesíthető személyek önkéntes tartalékos katonai állományba, a területvédelmi ezredek hadi állománytábláiban 
legénységi állománykategóriában szakaszvezetői rendfokozattal rendszeresített beosztásokba közkatonaként 
kerülnek felvételre.”

3. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti az R. 69/A. § (6) bekezdése.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 13/2022. (IX. 30.) HM rendelethez

 1.  Az R. 2. melléklet 2.2.5. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.2.5. különleges műveleti

A  B  C  D  E  F  G

1.

Rendszeresített rendfokozat

 Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2.
 iskolai 

végzettség
 szakképzettség

 egyéb 

képzettségi 

követelmény

 egészségi 

kizáró 

korlátozások

 pszichikai 

követelmények

3.  17  vezérőrnagy

EKV, PE
 
 

 FF, BSZF
 
 

FVT

 K1, K3, K5,
K6, K11,

K14, K15,
K17, K20,
K22, K23,

K24

Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV

4.  16  dandártábornok

5.  15  ezredes
6.  14  alezredes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  13  őrnagy  
 FKV, PF

 

 
 
 

 Pa/IV, Pk/IV
 
 
 

8.  12  százados
9.  11  főhadnagy

10.  09  főtörzszászlós  
 
 É
 
 

 BSZF
11.  08  törzszászlós

 BZK, SZKF
12.  07  zászlós
13.  06  főtörzsőrmester

 BK, SZKF 
14.  05  törzsőrmester

15.  03  szakaszvezető  
 Ál
 

 
 
 

 
 Pa/III, Pk/IV

 

16.  02  tizedes

17.  01  őrvezető
”

 2.  Az R. 2. melléklet 2.4.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.4.4. vezetési, informatikai

A  B  C  D  E  F  G

1.

Rendszeresített rendfokozat

 Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2.
 iskolai 

végzettség
 szakképzettség

 egyéb 

képzettségi 

követelmény

 egészségi 

kizáró 

korlátozások

 pszichikai 

követelmények

3.  17  vezérőrnagy

EKV, PE

 SZFF

FVT

 F8, K23, 
K24, K26

Pa/IV, Pm/IV, 
Pv/IV

4.  16  dandártábornok

5.  15  ezredes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  14  alezredes

7.  13  őrnagy

 FKV, PF  Pa/IV, Pm/IV8.  12  százados

9.  11  főhadnagy

10.  09  főtörzszászlós

 É

 BSZF

 Pa/III, Pm/III

11.  08  törzszászlós
 BZK, SZKF

12.  07  zászlós

13.  06  főtörzsőrmester
 BK, SZKF

14.  05  törzsőrmester
”
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 3.  Az R. 2. melléklet 2.18.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.18.1. katonai rendész

A  B  C  D  E  F  G

1.

Rendszeresített rendfokozat

 Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2.
iskolai 

végzettség
szakképzettség

egyéb 

képzettségi 

követelmény

egészségi 

kizáró 

korlátozások

pszichikai 

követelmények

3. 17  vezérőrnagy

EKV

FF

FVT Pa/V, Pv/IV4. 16  dandártábornok

5. 15  ezredes
 K23, K24

6. 14  alezredes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pa/IV, Pv/IV7. 13  őrnagy

 FKV
 K12, K23, 

K24
8. 12  százados

9. 11  főhadnagy  Pa/IV, Pm/IV

10. 09  főtörzszászlós

 É

 BSZF

 F5-F8, K12, 
K23, K24

 Pa/III, Pm/III

11. 08  törzszászlós
 BZK, SZKF

12. 07  zászlós

13. 06  főtörzsőrmester
 BK, KF

14. 05  törzsőrmester

15. 03  szakaszvezető

 ÁI
 
 
 

16. 02  tizedes

17. 01  őrvezető
”

2. melléklet a  13/2022. (IX. 30.) HM rendelethez
„5. melléklet a 9/2013. (VIII.12.) HM rendelethez

1. Az MH-ban rendszeresíthető felsővezetői és vezénylő zászlósi szolgálati beosztások

1.1.  Felsővezetői szolgálati beosztások

A B

1. Általános előmeneteli rend

2.  F1 Magyar Honvédség parancsnoka (HVKF) (K)

3.  F2

4.  F3 Magyar Honvédség parancsnokának helyettese (HVKFh) (K)

5.  F4

6.  F5

7.  F6 törzsfőnök (K); törzsigazgató (K); törzsfőnök helyettese (K); törzsigazgató-helyettes (K)

8.  F7  

1.2.  Vezénylő zászlósi beosztások

A B

1. Általános előmeneteli rend

2.  Z1 Magyar Honvédség vezénylő zászlósa (K)

3.  Z2 haderőnemi vezénylő zászlós (K)

4.  Z3 egység vezénylő zászlós (K) – más magasabb szintű vezető szerv
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5.  Z4 egység vezénylő zászlós (K) – csapat szintű szervezet

6.  Z5 vezénylő zászlós – zászlóalj szintű szervezeti alegység

7.  Z6 vezénylő zászlós – század szintű szervezeti alegység

2. Az MH Parancsnokságán rendszeresíthető szolgálati beosztások

2.1.  A 69/A. § (4) bekezdésére figyelemmel a VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető   

4.  3.  tizedes   

5.  4.  szakaszvezető   

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester   

8.  7.  főtörzsőrmester   

9.  8.  zászlós   

10.  9.  törzszászlós  részlegvezető zászlós

11.  10.  főtörzszászlós
Magyar Honvédség vezénylő 
zászlósa (K)

 

12.  11.  hadnagy   

13.  12.  főhadnagy   

14.  13.  százados   

15.  14.  őrnagy főtiszt

16.  15.  alezredes kiemelt főtiszt; osztályvezető  

17.  16.  ezredes

csoportfőnök-helyettes (K); 
főnök (K); főnökhelyettes (K); 
irodavezető-helyettes (K);  
MH sajtófőnök (K); 
osztályvezető (K); parancsnok-
helyettes (K); törzsfőnök (K); 
vezető szakreferens (K)

 

18.  17.  dandártábornok

csoportfőnök (K);  
irodavezető (K);  
parancsnok-helyettes (K)
vezető főreferens főnök (K)

 

19.  18.  vezérőrnagy

irodavezető (K);  
parancsnok (K);  
törzsfőnök helyettese (K); 
törzsigazgató-helyettes (K)
vezető főreferens főnök (K)

 

20.  19.  altábornagy

Magyar Honvédség 
parancsnokának helyettese 
(HVKFh) (K); törzsfőnök (K); 
törzsigazgató (K)

 

21.  20.  vezérezredes
Magyar Honvédség 
parancsnoka (HVKF) (K)
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2.2.  A 69/A. § (4) bekezdésére figyelemmel a III. besorolási osztály alá tartozó beosztások

 A  B  C  D

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető   

4.  3.  tizedes   

5.  4.  szakaszvezető   

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester   

8.  7.  főtörzsőrmester altiszt (K) altiszt

9.  8.  zászlós zászlós zászlós

10.  9.  törzszászlós zászlós zászlós

11.  10.  főtörzszászlós szakreferens zászlós (K)  

12.  11.  hadnagy   

13.  12.  főhadnagy   

14.  13.  százados tiszt (K) tiszt

15.  14.  őrnagy főtiszt főtiszt

16.  15.  alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt

17.  16.  ezredes   

18.  17.  dandártábornok   

19.  18.  vezérőrnagy   

20.  19.  altábornagy   

21.  20.  vezérezredes   

3. A Honvédség más magasabb szintű parancsnokság jogállású szervezeteinél rendszeresíthető 
szolgálati beosztások az 5. alcím kivételével

3.1.  A 69/A. § (3) és (4) bekezdésére figyelemmel az V. és a VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D

1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető   

4.  3.  tizedes   

5.  4.  szakaszvezető   

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester   

8.  7.  főtörzsőrmester

9.  8.  zászlós laktanyaügyeletes-helyettes

10.  9.  törzszászlós zászlós részlegvezető zászlós

11.  10.  főtörzszászlós
haderőnemi vezénylő  
zászlós (K); vezénylő zászlós (K)

 

12.  11.  hadnagy

13.  12.  főhadnagy

14.  13.  százados tiszt (K) laktanya-ügyeletes; tiszt

15.  14.  őrnagy
főtiszt; laktanya-ügyeletes; 
részlegvezető

főtiszt;
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A B C D

1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

16.  15.  alezredes

alosztályvezető; főnök; 
irodavezető; kiemelt főtiszt; 
kiemelt referens főtiszt; 
osztályvezető; részlegvezető;
vezető kiemelt főtiszt

kiemelt főtiszt

17.  16.  ezredes

főnök (K); igazgató (K); igazgató-
helyettes (K); irodavezető (K); 
katonai képviselő-helyettes (K); 
osztályvezető (K); parancsnok-
helyettes (K); törzsfőnök (K); 
törzsfőnök-helyettes (K);  
vezető szakreferens (K)

 

18.  17.  dandártábornok
igazgató (K); parancsnok-
helyettes (K); törzsfőnök (K); 
vezető főreferens főnök (K)

 

19.  18.  vezérőrnagy
igazgató-helyettes (K); 
parancsnok (K)

 

20.  19.  altábornagy katonai képviselő (K)  

21.  20.  vezérezredes   

3.2.  A 69/A. § (3) és (4) bekezdésére figyelemmel a II. és a III. besorolási osztály alá tartozó beosztások

 A  B  C  D

1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető   

4.  3.  tizedes   

5.  4.  szakaszvezető   

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester altiszt (P) altiszt

8.  7.  főtörzsőrmester altiszt (K) altiszt

9.  8.  zászlós zászlós zászlós

10.  9.  törzszászlós zászlós zászlós

11.  10.  főtörzszászlós szakreferens zászlós (K)  

12.  11.  hadnagy   

13.  12.  főhadnagy tiszt (P) tiszt

14.  13.  százados tiszt (K) tiszt

15.  14.  őrnagy főtiszt főtiszt

16.  15.  alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt

17.  16.  ezredes   

18.  17.  dandártábornok   

19.  18.  vezérőrnagy   

20.  19.  altábornagy   

21.  20.  vezérezredes   
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4. Az MH katonai szervezeteinél rendszeresíthető szolgálati beosztások a 2. és a 3. alcím kivételével

4.1.  A 69/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel a IV. és az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B D E F G

1.
Rendszeresített

rendfokozat

Dandárok, repülő- és 

helikopter-bázisok, 

dandár jogállású 

szervezetek

Ezred és ezred jogállású 

szervezetek

Önálló zászlóalj és 

önálló zászlóalj jogállású 

szervezetek

Speciális előmeneteli 

rend

2. Általános előmeneteli rend

3. 1. közkatona     
4. 2. őrvezető     
5. 3. tizedes     
6. 4. szakaszvezető     
7. 5. őrmester     

8. 6. törzsőrmester

altiszt (K);  
altiszt (P); 
parancsnok (K); 
parancsnok (P); 
parancsnok-
helyettes (P)

altiszt (K);  
altiszt (P);  
parancsnok (K); 
parancsnok (P); 
parancsnok- 
helyettes (P)

altiszt (K);  
altiszt (P);  
parancsnok (K); 
parancsnok (P); 
parancsnok- 
helyettes (P)

 

9. 7. főtörzsőrmester
altiszt (K); 
parancsnok (K)

altiszt (K);  
parancsnok (K)

altiszt (K);  
parancsnok (K)

altiszt; 
laktanyaügyeletes- 
helyettes; 
parancsnok

10. 8. zászlós
parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

parancsnok;  
vezénylő zászlós; 
zászlós

parancsnok;  
vezénylő zászlós; 
zászlós

laktanyaügyeletes-
helyettes; 
parancsnok; 
zászlós

11. 9. törzszászlós

laktanya- 
ügyeletes (K);  
laktanya-
ügyeletes-
helyettes (K); 
parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K); 
parancsnok; 
váltásparancsnok-
helyettes (K)
vezénylő zászlós; 
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K); 
parancsnok;  
vezénylő zászlós; 
zászlós

zászlós

12. 10. főtörzszászlós
parancsnok; 
vezénylő  
zászlós (K)

vezénylő zászlós (K)   

13. 11. hadnagy     

14. 12. főhadnagy

parancsnok (K); 
parancsnok-
helyettes (K); 
parancsnok (P); 
parancsnok-
helyettes (P); 
részlegvezető (K); 
részlegvezető (P); 
részlegvezető-
helyettes (K); 
részlegvezető-
helyettes (P)

laboratórium- 
vezető (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K); 
parancsnok (P); 
parancsnok- 
helyettes (P); 
részlegvezető (P); 
részlegvezető-
helyettes (K); 
részlegvezető-
helyettes (P)

laboratórium- 
vezető (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K); 
parancsnok (P); 
parancsnok- 
helyettes (P); 
részlegvezető-
helyettes (K); 
részlegvezető-
helyettes (P)

parancsnok; 
parancsnok-
helyettes;  
tiszt
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15. 13. százados

alosztály- 
vezető (K); 
alosztályvezető-
helyettes (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok-
helyettes (K); 
részlegvezető-
helyettes (K);  
tiszt (K); 
zenekarvezető (K)

alosztályvezető-
helyettes (K); 
főnökhelyettes (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K); 
részlegvezető (K); 
részlegvezető-
helyettes (K);  
tiszt (K)

alosztály- 
vezető (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K); 
részlegvezető-
helyettes (K)

karmester-
helyettes; 
laktanya-ügyeletes; 
parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; tiszt

16. 14. őrnagy

alosztályvezető; 
alosztályvezető-
helyettes; 
csoportvezető-
helyettes; 
főnökhelyettes; 
főtiszt; helyőrség-
komendáns; 
irodavezető; 
karmester-
helyettes; 
laktanya-
ügyeletes; 
osztályvezető 
helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
részlegvezető; 
szolgálatvezető 
mérnök; 
törzsfőnök; 
váltás-parancsnok; 
vezető objektum-
komendáns

alosztályvezető; 
főnök; 
főnökhelyettes; 
helyőrség-
komendáns; 
irodavezető; 
laboratórium-vezető; 
osztályvezető-
helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; 
részlegvezető; 
szolgálatfőnök-
helyettes; törzsfőnök; 
törzsfőnök-helyettes;
váltásparancsnok

helyőrség-
komendáns; 
parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; 
részlegvezető; 
törzsfőnök-helyettes

főnök; főtiszt; 
karmester; 
parancsnok; 
részlegvezető; 
szolgálatvezető 
mérnök;
váltásparancsnok
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17. 15. alezredes

alosztályvezető; 
csoportvezető; 
főnök;  
igazgatóhelyettes; 
karmester; 
képviselő- 
vezető-helyettes; 
kiemelt főtiszt; 
osztályvezető; 
osztály-
parancsnok; 
parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; 
törzsfőnök; 
törzsfőnök-
helyettes; 
zászlóalj-
parancsnok

főnök;
kiemelt főtiszt; 
központ-parancsnok; 
központ-parancsnok-
helyettes; 
laboratórium-vezető; 
osztályvezető; 
osztály-parancsnok; 
parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; 
szolgálatfőnök; 
szolgálatfőnök-
helyettes; törzsfőnök; 
váltás-parancsnok; 
zászlóalj-parancsnok

parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; 
részlegvezető; 
törzsfőnök; 
zászlóalj-parancsnok

kiemelt főtiszt

18. 16. ezredes

főkarmester; 
igazgató; katonai 
képviselő- 
helyettes; 
osztályvezető; 
parancsnok; 
parancsnok-
helyettes; 
törzsfőnök

képviselet-vezető; 
központ-parancsnok; 
parancsnok; 
szolgálatfőnök; 
törzsfőnök

parancsnok  

19. 17. dandártábornok parancsnok (K)    

20. 18. vezérőrnagy
katonai  
képviselő (K)

   

21. 19. altábornagy     
22. 20. vezérezredes     

4.2.  A 69/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel az I. és a II. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B D E F G

1.
Rendszeresített

rendfokozat

Dandárok, repülő- és 

helikopter-bázisok, dandár 

jogállású szervezetek

Ezred és ezred jogállású 

szervezetek

Önálló zászlóalj és 

önálló zászlóalj jogállású 

szervezetek

Speciális 

előmeneteli rend

2. Általános előmeneteli rend

3. 1. közkatona     
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4. 2. őrvezető

anyagmozgató; 
csapatpostás; 
ellátó; felszolgáló; 
fényképész; 
forgalom-szabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás-megfigyelő; 
írnok; kezelő; 
kiképzendő; 
komendáns; 
kútkezelő; lőszeres; 
lövész; mozigépész; 
őr; őr és biztosító; 
rajzoló; raktáros; 
szakács; szerelő; 
távbeszélő; távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető

anyagmozgató; 
csapatpostás; 
cukrász; ellátó; 
felszolgáló; 
fényképész; 
forgalom-szabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás-megfigyelő; 
írnok; kezelő; 
kiképzendő; 
komendáns; 
kútkezelő; lőszeres; 
lövész; matróz; 
mozigépész; őr;  
őr és biztosító; 
rajzoló; raktáros; 
szakács; szerelő; 
távbeszélő; távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető

anyagmozgató; 
csapatpostás; 
ellátó; felszolgáló; 
fényképész; 
forgalom- szabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás-megfigyelő; 
írnok; kezelő; 
kiképzendő; 
komendáns; 
kútkezelő; lőszeres; 
lövész; mozigépész; 
őr; őr és biztosító; 
rajzoló; raktáros; 
szakács; szerelő; 
távbeszélő; távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető
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5. 3. tizedes

aknász (K); 
beteghordó (K); 
díszelgő (K); 
egészségügyi 
katona (K); ellenőr 
(K); felderítő (K); 
forgalom- 
szabályzó (K); 
futárkísérő (K); 
gépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsivezető (K); 
hídépítő (K);  
irányzó (K); 
járőrvezető-
helyettes (K);  
kezelő (K); 
komendáns (K); 
motorcsónak- 
vezető (K);  
műszaki mentő (K);  
műszerész (K); 
nyilvántartó (K);  
rendész (K); 
szakmunkás (K); 
targoncavezető (K);  
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
testőrlövész (K); 
töltőkezelő (K);  
utász (K); 
vontatóvezető (K)

aknász (K); 
beteghordó (K); 
egészségügyi  
katona (K); 
ellenőr (K); 
felderítő (K); 
forgalom-
szabályzó (K); 
futárkísérő (K); 
gépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsivezető (K); 
hídépítő (K); 
irányzó (K); 
járőrvezető- 
helyettes (K); 
kezelő (K); 
komendáns (K); 
motorcsónak- 
vezető (K);  
műszaki mentő (K);  
műszerész (K); 
nyilvántartó (K);  
rendész (K); 
szakmunkás (K); 
targoncavezető (K);  
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
töltőkezelő (K); 
szakmunkás (K);  
utász (K); 
vontatóvezető (K)

aknász (K); 
beteghordó (K); 
egészségügyi 
katona (K);  
ellenőr (K); 
felderítő (K); 
forgalom-
szabályzó (K); 
futárkísérő (K); 
gépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsivezető (K); 
hídépítő (K); 
irányzó (K); 
járőrvezető-
helyettes (K); 
kezelő (K); 
komendáns (K); 
motorcsónak- 
vezető (K);  
műszaki mentő (K);  
műszerész (K); 
nyilvántartó (K);  
rendész (K); 
szakmunkás (K); 
targoncavezető (K);  
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
töltőkezelő (K); 
szakmunkás (K);  
utász (K); 
vontatóvezető (K)
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6. 4. szakaszvezető

adatkezelő (K); 
bemérő (K); 
búvár (K); 
értékelő (K); 
főgépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K);  
gépparancsnok (K);  
hajtogató (K); 
harcjármű- 
irányzó (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsi  
irányzó (K); 
harckocsi- 
vezető (K);  
huszár (K); 
járőrvezető (K); 
kezelő (K);  
kidolgozó (K); 
kiképző tisztes (K);  
kormányos (K); 
laboráns (K); 
légvédelmi  
lövész (K);  
lovász (K);  
mentesítő (K); 
mesterlövész (K); 
műtőssegéd (K); 
őrkutyakiképző (K);  
őrkutyavezető (K);  
palotaőr (K); 
patkolókovács (K);  
specialista (K); 
sugáradag- 
ellenőr (K);  
szíjártó (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K);  
toborzó (K); 
tűzmegfigyelő (K);  
tűzoltó (K); 
tűzszerész (K);  
vegyi- 
sugárfelderítő (K); 
vontatóvezető (K)

adatkezelő (K); 
bemérő (K);  
búvár (K);  
értékelő (K); 
főgépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K);  
gépparancsnok (K);  
hajtogató (K); 
harcjárműirányzó (K);  
harcjárművezető (K); 
harckocsi irányzó (K);  
harckocsivezető (K);  
járőrvezető (K); 
kezelő (K);  
kidolgozó (K); 
kiképző tisztes (K);  
kormányos (K); 
laboráns (K); 
légvédelmi  
lövész (K);  
mentesítő (K); 
mesterlövész (K); 
műtőssegéd (K); 
őrkutyakiképző (K);  
őrkutyavezető (K);  
palotaőr (K); 
specialista (K); 
sugáradag- 
ellenőr (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K);  
toborzó (K); 
tűzmegfigyelő (K);  
tűzoltó (K); 
tűzszerész (K);  
vegyi- 
sugárfelderítő (K); 
vontatóvezető (K)

adatkezelő (K); 
bemérő (K);  
búvár (K);  
értékelő (K); 
főgépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
gép-parancsnok (K);  
hajtogató (K); 
harcjármű- 
irányzó (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsi irányzó (K);  
harckocsivezető (K);  
járőrvezető (K); 
kezelő (K);  
kidolgozó (K); 
kiképző tisztes (K);  
kormányos (K); 
laboráns (K); 
légvédelmi  
lövész (K);  
mentesítő (K); 
mesterlövész (K); 
műtőssegéd (K); 
őrkutyakiképző (K);  
őrkutyavezető (K);  
palotaőr (K); 
specialista (K); 
sugáradag- 
ellenőr (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K);  
toborzó (K); 
tűzmegfigyelő (K);  
tűzoltó (K); 
tűzszerész (K);  
vegyi- 
sugárfelderítő (K); 
vontatóvezető (K)

 

7. 5. őrmester     
8. 6. törzsőrmester altiszt (K); altiszt (P) altiszt (K); altiszt (P) altiszt (K); altiszt (P) altiszt
9. 7. főtörzsőrmester altiszt (K) altiszt (K) altiszt (K) altiszt

10. 8. zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós
11. 9. törzszászlós zászlós zászlós zászlós zászlós
12. 10. főtörzszászlós zászlós    
13. 11. hadnagy     
14. 12. főhadnagy tiszt (P) tiszt (P) tiszt (P) tiszt
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15. 13. százados tiszt (K) tiszt (K) tiszt (K) tiszt
16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt főtiszt főtiszt
17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt  kiemelt főtiszt
18. 16. ezredes     
19. 17. dandártábornok     
20. 18. vezérőrnagy     
21. 19. altábornagy     
22. 20. vezérezredes     

5. A honvéd egészségügyben rendszeresíthető szolgálati beosztások

5.1.  A 69/A. § (3) bekezdésére figyelemmel az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető   

4.  3.  tizedes   

5.  4.  szakaszvezető   

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester
altiszt (K); altiszt (P);  
parancsnok (K);  
parancsnok-helyettes (P)

 

8.  7.  főtörzsőrmester altiszt (K); parancsnok (K) parancsnok; altiszt

9.  8.  zászlós zászlós
laktanyaügyeletes-helyettes; 
zászlós

10.  9.  törzszászlós
laktanyaügyeletes (K);  
zászlós; vezénylő zászlós

zászlós

11.  10.  főtörzszászlós vezénylő zászlós (K)  

12.  11.  hadnagy   

13.  12.  főhadnagy
parancsnok (K); parancsnok (P);  
parancsnok-helyettes (K); 
parancsnok-helyettes (P)

 

14.  13.  százados

alosztályvezető-helyettes (K);  
központparancsnok- 
helyettes (K);  
részlegvezető (K);  
részlegvezető-helyettes (K)

parancsnok;  
laktanyaügyeletes; tiszt

15.  14.  őrnagy

alosztályvezető; főnökhelyettes; 
főtiszt; gyógyszertárvezető-
helyettes; könyvtárvezető; 
központparancsnok; 
központparancsnok-helyettes; 
osztályvezető-helyettes 
parancsnok; parancsnok-
helyettes; rendelőintézet vezető 
asszisztens; részlegvezető; 
telepvezető; vezető dietetikus; 
vezető gyógytornász; vezető 
közegészségügyi felügyelő

főtiszt; parancsnok; 
parancsnok-helyettes
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16.  15.  alezredes

alosztályvezető; főnök; 
főnökhelyettes; főorvos; 
gyógyító referens; 
gyógyszertárvezető; 
intézetparancsnok-helyettes; 
intézetvezető; intézetvezető-
helyettes; kiemelt főtiszt; 
központparancsnok; 
központparancsnok-helyettes; 
osztályvezető; osztályvezető-
helyettes; parancsnok-helyettes; 
rehabilitációs referens; 
részlegvezető; titkárságvezető; 
törzsfőnök

 

17.  16.  ezredes

felügyeleti főigazgató- 
helyettes (K); főnök (K); 
hivatalvezető (K); igazgató (K);  
igazgatóhelyettes (K); 
igazságügyi szakértő főorvos (K); 
intézetvezető (K);  
irodavezető (K);  
központparancsnok (K); 
osztályvezető (K);  
osztályvezető főorvos (K); 
főszakorvos (K);  
főpszichológus (K);  
parancsnok-helyettes (K); 
rendelővezető (K);  
részlegvezető (K); 
titkárságvezető (K);  
törzsfőnök (K); vezető 
szakreferens (K)

 

18.  17.  dandártábornok
főigazgató (K); főnök (K); 
igazgató (K);  
parancsnok-helyettes (K)

 

19.  18.  vezérőrnagy
parancsnok  
(MH egészségügyi főnök) (K)

 

20.  19.  altábornagy   

21.  20.  vezérezredes   

5.2.  A 69/A. § (3) bekezdésére figyelemmel a II. besorolási osztály alá tartozó beosztások

 A  B  C  D

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető

ellátó; gépkocsivezető; 
harcjárművezető; kezelő; 
raktáros; szakács; szakmunkás; 
szerelő
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4.  3.  tizedes

beteghordó (K); egészségügyi 
katona (K); gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); kezelő (K); 
nyilvántartó (K)

 

5.  4.  szakaszvezető

adatkezelő (K); egészségügyi 
kisegítő (K); gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); kezelő (K); 
kidolgozó (K); műtőssegéd (K)

 

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester altiszt (K); altiszt (P)  
8.  7.  főtörzsőrmester altiszt (K) altiszt

9.  8.  zászlós zászlós zászlós

10.  9.  törzszászlós zászlós zászlós

11.  10.  főtörzszászlós zászlós  

12.  11.  hadnagy   

13.  12.  főhadnagy tiszt (P)  
14.  13.  százados tiszt (K)  tiszt

15.  14.  őrnagy főtiszt főtiszt

16.  15.  alezredes kiemelt főtiszt  

17.  16.  ezredes   

18.  17.  dandártábornok   

19.  18.  vezérőrnagy   

20.  19.  altábornagy   

21.  20.  vezérezredes   

6. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán rendszeresíthető szolgálati beosztások

6.1.  A 69/A. § (3) bekezdésére figyelemmel az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona  

3.  2.  őrvezető  

4.  3.  tizedes  

5.  4.  szakaszvezető  

6.  5.  őrmester  

7.  6.  törzsőrmester  

8.  7.  főtörzsőrmester  

9.  8.  zászlós  

10.  9.  törzszászlós  

11.  10.  főtörzszászlós  

12.  11.  hadnagy  

13.  12.  főhadnagy  

14.  13.  százados  

15.  14.  őrnagy
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16.  15.  alezredes

adjunktus; egyetemi docens; dékáni titkárságvezető;  
gazdasági igazgató-helyettes; igazgató; irodavezető;  
kiemelt főtiszt; központparancsnok; központvezető; 
osztályvezető; parancsnok-helyettes

17.  16.  ezredes
egyetemi docens; egyetemi tanár; hivatalvezető; parancsnok; 
vezető szakreferens

18.  17.  dandártábornok egyetemi docens; egyetemi tanár; szervezési igazgató

19.  18.  vezérőrnagy egyetemi tanár

20.  19.  altábornagy  

21.  20.  vezérezredes  

6.2.  A 69/A. § (3) bekezdésére figyelemmel a II. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C

1.  Rendszeresített rendfokozat Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona  

3.  2.  őrvezető  

4.  3.  tizedes  

5.  4.  szakaszvezető  

6.  5.  őrmester  

7.  6.  törzsőrmester  

8.  7.  főtörzsőrmester altiszt

9.  8.  zászlós zászlós

10.  9.  törzszászlós zászlós

11.  10.  főtörzszászlós  

12.  11.  hadnagy  

13.  12.  főhadnagy  

14.  13.  százados tiszt

15.  14.  őrnagy főtiszt

16.  15.  alezredes kiemelt főtiszt

17.  16.  ezredes egyetemi docens; egyetemi tanár

18.  17.  dandártábornok  

19.  18.  vezérőrnagy  

20.  19.  altábornagy  

21.  20.  vezérezredes  

7. A miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző 
intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások

A B C D E F

1.
Besorolási 

kategória

Rendszeresített 

rendfokozat

I. Besorolási osztály IV. Besorolási osztály

2.
Általános előmeneteli 

rend

Speciális előmeneteli 

rend

Általános 

előmeneteli rend

 Speciális előmeneteli 

rend

3.  1.  közkatona     

4.  2.  őrvezető     

5.  3.  tizedes     

6.  4.  szakaszvezető  gépkocsivezető   

7.  5.  őrmester     

8.  6.  törzsőrmester     

9.  7.  főtörzsőrmester  altiszt   
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10.  8.  zászlós  zászlós   zászlós

11.  9.  törzszászlós  zászlós   

12.  10.  főtörzszászlós     

13.  11.  hadnagy     

14.  12.  főhadnagy     

15.  13.  százados  tiszt  
részlegvezető- 
helyettes; tiszt

16.  14.  őrnagy  főtiszt  

főnök; főtiszt; 
kollégiumvezető-
helyettes; 
részlegvezető; 
vezető pénzügyi 
referens főtiszt

17.  15.  alezredes  kiemelt főtiszt  
főnök; 
igazgatóhelyettes; 
kollégiumvezető

18.  16.  ezredes    igazgató

8. A központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó 
szervezeti elemeihez a Honvédség rendelkezési állományának állománytáblájában rendszeresíthető 
szolgálati beosztások

8.1.  A 69/A. § (4) bekezdésére figyelemmel a VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások

 A B C D

1.  Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend

2.  1.  közkatona   

3.  2.  őrvezető   

4.  3.  tizedes   

5.  4.  szakaszvezető   

6.  5.  őrmester   

7.  6.  törzsőrmester   

8.  7.  főtörzsőrmester   

9.  8.  zászlós   

10.  9.  törzszászlós   

11.  10.  főtörzszászlós   

12.  11.  hadnagy   

13.  12.  főhadnagy   

14.  13.  százados   

15.  14.  őrnagy  titkárhelyettes

16.  15.  alezredes  titkár; titkárhelyettes

17.  16.  ezredes titkár (K)  

18.  17.  dandártábornok   

19.  18.  vezérőrnagy   

20.  19.  altábornagy   

21.  20.  vezérezredes   
”
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Az igazságügyi miniszter 20/2022. (IX. 30.) IM rendelete
a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, 
átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló  
16/2022. (VI. 30.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, 
átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) 
IM rendelet.

2. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter

A technológiai és ipari miniszter 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelete
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, 
valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak  
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A  távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külön kezelt intézmény a  távhőszolgáltatásért a  településen működő távhőszolgáltató vagy az  ellátási 
területen a  korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a  4.  melléklet szerinti 
– legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú – önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett 
önköltségi hődíj nem érinti a  külön kezelt intézmény és a  távhőszolgáltató szerződése alapján a  nem fogyasztás 
alapján fizetett díjakat.”

 (2) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (3) Az R1. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 (4) Az  R1. 2.  § (5)  bekezdésében az  „Az 1.  mellékletben szereplő értékesítői díjak” szövegrész helyébe  

az „Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak” szöveg lép.
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2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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1. melléklet a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez
„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

  A B C D E

1.
Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj Értékesítői hődíj

2. Ft/hó Ft/GJ

3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. BAKONY-TÁVHŐ Kft. 72 457 000 2 500

4. Almásfüzitő Energiabörze Power Kft.
ALFEN Almásfüzitői Energetikai és 

Szolgáltató Kft.
0 50 502

5. Baja Greenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 4 349

6. Bonyhád Greenergy-Power Kft. “FŰTŐMŰ” Kft. 0 50 458

7. Budapest
Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú 

erőmű
BKM Nonprofit Zrt. 221 983 000 18 254

8. Budapest Alpiq Csepel Kft. – kazán BKM Nonprofit Zrt. 0 48 235

9. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 

1117 Budapest, Budafoki út 52.
BKM Nonprofit Zrt. 522 575 000 50 255

10. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 

1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.
BKM Nonprofit Zrt. 361 019 000 49 305

11. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 

1045 Budapest, Tó utca 7.
BKM Nonprofit Zrt. 482 788 000 49 182

12. Budapest Készenléti Rendőrség BKM Nonprofit Zrt. 0 46 131

13. Budapest CHP-Erőmű Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 49 026

14. Budapest Greenergy-Power Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 46 823

15. Budapest
MVM Balance Zrt. kapcsoltan és villamos 

kazánnal termelt hő
BKM Nonprofit Zrt. 122 171 000 50 010

16. Budapest MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 0 43 948

17. Budapest
MVM Balance Zrt. önálló tüzeléssel termelt 

hő
BKM Nonprofit Zrt. 0 51 417

18. Budapest ALTEO-Therm Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 48 972

19. Budaörs Veolia Energia Magyarország Zrt. BUDAÖRSHŐ Kft. 0 48 984

20. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 2 656

21. Csorna Greenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 48 495
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22. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 50 063

23. Debrecen Veolia Energia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 178 547 000 50 063

24. Dombóvár Veolia Energia Magyarország Zrt. DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 48 246

25. Dorog Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 25 098 000 51 695

26. Dunakeszi CHP-Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 43 928

27. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 0 47 416

28. Dunaújváros
ISD Power Energiatermelő  

és Szolgáltató Kft.
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 0 1 401

29. Dunaújváros Greenergy Távhő Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 46 700 000 47 416

30. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 47 781

31. Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. ÉRD-TÁVHŐ Kft. 0 46 231

32. Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 41 511 000 51 695

33. Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 46 888

34. Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 48 172

35. Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 4 023

36. Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 48 601

37. Hajdúnánás OMNI Energy Kft. Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 0 52 901

38. Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 49 277

39. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Zrt.
0 47 601

40. Kaposvár OMNI Energy Kft. 
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Zrt.
0 47 601

41. Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 61 808 000 49 615

42. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 9 704 000 42 405

43. Kiskunfélegyháza Greenergy-Power Kft. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 0 51 183

44. Körmend Greenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 23 986

45. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 2 349

46. Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 43 105

47. Mátészalka Geotherm FIRE Kft. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 4 871

48. Miskolc Miskolci Geotermia Kft. MIHŐ Kft. 0 3 176

49. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 3 176

50. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és 

Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8
MIHŐ Kft. 99 145 000 50 868
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51. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. –  

Miskolc, Bánki Donát u. 17.
MIHŐ Kft. 0 49 534

52. Miskolc MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 49 534

53. Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 46 250

54. Mohács
BIOENERGY-Duna Befektető  

és Szolgáltató Kft.
MOHÁCS-HŐ Kft. 0 4 732

55. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 24 882 000 50 512

56. Nagykőrös Greenergy-Power Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 47 353

57. Nyíregyháza Veolia Energia Magyarország Zrt. NYÍRTÁVHŐ Kft. 108 686 000 49 858

58. Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 47 791

59. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Duna Center Therm Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
4 895 000 929

60. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 163 540 000 5 990

61. Pétfürdő EQUANS Magyarország Kft. “PÉTKOMM” Kft. 5 422 000 45 949

62. Püspökladány Greenergy-Power Kft.
Püspökladányi Városüzemeltető és 

Gyógyfürdő Kft.
0 52 343

63. Salgótarján CHP-Erőmű Kft. – kapcsolt Salgó Vagyon Kft. 0 47 296

64. Salgótarján CHP-Erőmű Kft.- kazán Salgó Vagyon Kft.   5 309

65. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. EQUANS Sárbogárdi Kft. 0 49 079

66. Sárvár Greenergy-Power Kft. Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 0 49 618

67. Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Erzsébet Kórháza
EQUANS Magyarország Kft. 0 49 028

68. Siklós MÖViT Zrt. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 46 779

69. Siófok EQUANS Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 10 977 000 45 825

70. Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 19 129 000 47 524

71. Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 16 641 000 51 220

72. Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 25 182 000 48 338

73. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Kft. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 4 620

74. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 49 033

75. Szeged Veolia Energia Magyarország Zrt. Szegedi Távfűtő Kft. 0 49 033

76. Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. “Aries” Nonprofit Kft. 0 47 353

77. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 557
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78. Szolnok
ALFA-NOVA Bioenergia Termelő  

és Szolgáltató Kft.
MVM OTSZ Zrt. 0 47 795

79. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 44 866

80. Tapolca Energiabörze Power Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 47 948

81. Tatabánya Energiabörze Power Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 7 401

82. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 270 480 000 7 401

83. Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 46 707 000 49 976

84. Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 47 496

85. Vác Greenergy-Power Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 47 496

86. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 1 011

87. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.
“VKSZ” Veszprémi Közüzemi  

Szolgáltató Zrt.
0 47 435

”
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2. melléklet a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez
„4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

A külön kezelt intézményeknek értékesített távhő hődíja

A B C

1. Település Távhőszolgáltató

A településen a külön kezelt 

intézmények által fizetendő hődíj 

(Ft/GJ)

2. Ajka BAKONY-TÁVHŐ Kft. 2 846

3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 2 500

4. Algyő Veolia Energia Magyarország Zrt. 55 471

5. Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 60 137

6. Baj T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 49 755

7. Baja Baja Energetika Kft. 29 997

8. Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 46 729

9. Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. 47 905

10. Bokod MVM OTSZ Zrt. 59 876

11. Bonyhád “FŰTŐMŰ” Kft. 51 436

12. Budaörs BUDAÖRSHŐ Kft. 51 049

13. Budapest Csepeli Erőmű Kft. –

14. Budapest Veolia Energia Magyarország Zrt. 54 685

15. Budapest BKM Nonprofit Zrt. 50 526

16. Budapest GM Kőérberek 30 Kft. 49 709

17. Cegléd Veolia Energia Magyarország Zrt. 55 153

18. Celldömölk Cellhő Kft. 57 824

19. Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2 622

20. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 5 656

21. Csorna Csornahő Kft. 66 179

22. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 56 197

23. Dombóvár DOMBÓVÁRHŐ Kft. 52 520

24. Dorog PROMTÁVHŐ Kft. 61 154

25. Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 51 235

26. Dunaújváros DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 48 529

27. Eger EVAT Zrt. 55 186

28. Érd ÉRD-TÁVHŐ Kft. 48 916

29. Esztergom PROMTÁVHŐ Kft. 70 176

30. Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 55 225

31. Gyöngyös Városgondozási Zrt. 52 426

32. Győr GYŐR-SZOL Zrt. 32 690

33. Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 53 532

34. Hajdúnánás Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 55 128

35. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 60 544

36. Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 4 102

37. Inota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 61 708

38. Kaposvár
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő  

és Szolgáltató Zrt.
59 057

39. Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 54 413
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40. Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 55 769

41. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 54 316

42. Keszthely VÜZ Nonprofit Kft. 51 960

43. Kiskunfélegyháza Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 51 499

44. Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 49 219

45. Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 58 540

46. Komárom Komáromi Távhő Kft. 56 789

47. Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 18 696

48. Körmend RÉGIÓHŐ Kft. 27 715

49. Kőszeg EQUANS Magyarország Kft. 56 585

50. Makó Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 16 985

51. Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 47 380

52. Miskolc MIHŐ Kft. 30 825

53. Mohács MOHÁCS-HŐ Kft. 23 693

54. Mór MÓRHŐ Kft. 57 409

55. Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 54 836

56. Nagyatád EQUANS Magyarország Kft. 47 190

57. Nagykőrös KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 51 895

58. Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 55 696

59. Nyírbátor Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 52 293

60. Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Kft. 59 345

61. Nyíregyháza Energocoop Kft. 63 041

62. Oroszlány MVM OTSZ Zrt. 55 835

63. Ózd Ózdi Távhő Kft. 55 881

64. Paks Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 024

65. Pécs PÉTÁV Kft. 7 192

66. Pétfürdő “PÉTKOMM” Kft. 51 576

67. Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 4 235

68. Putnok Putnoki Városgondnokság 53 470

69. Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 52 840

70. Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 51 593

71. Sárbogárd EQUANS Sárbogárdi Kft. 58 978

72. Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 52 279

73. Sárvár Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 57 626

74. Sátoraljaújhely EQUANS Magyarország Kft. 54 549

75. Siklós SIKLÓS-HŐ Kft. 51 146

76. Siófok Termofok-Sió Kft. 67 580

77. Sopron SOPRON Holding Zrt. 54 769

78. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2 979

79. Százhalombatta “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 54 347

80. Szeged Szegedi Távfűtő Kft. 44 811

81. Székesfehérvár
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 

Hőszolgáltató Zrt.
50 890

82. Szekszárd Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 51 643

83. Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 53 743

84. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2 543

85. Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Kft. 50 333
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86. Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 5 177

87. Szigetszentmiklós “Aries” Nonprofit Kft. 58 110

88. Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 48 821

89. Szolnok MVM OTSZ Zrt. 54 116

90. Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 51 456

91. Tapolca Városgazdálkodási Kft. 53 432

92. Tata TATA ENERGIA Kft. 25 612

93. Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 8 550

94. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 55 388

95. Vác Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 51 416

96. Várpalota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 62 158

97. Vasvár RÉGIÓHŐ Kft. 37 719

98. Veszprém “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 52 259

99. Záhony Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. 54 812

100. Zirc Veolia Energia Magyarország Zrt. 61 351
”

3. melléklet a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez

A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1.  melléklet 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

A B C D

1. Település

 
Távhőszolgáltató

 

Fix összegű 

támogatás

Lakosságnak nyújtott 

távhő után kapott 

fajlagos támogatás

2. Ft/hó Ft/GJ

3. Ajka BAKONY-TÁVHŐ Kft. 71 547 097 1 008

4. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 0 0

5. Algyő Veolia Energia Magyarország Zrt. 579 342 51 965

6. Almásfüzitő
ALFEN Almásfüzitői Energetikai  

és Szolgáltató Kft.
17 498 228 57 027

7. Baj T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 1 914 685 47 463

8. Baja Baja Energetika Kft. 2 623 976 27 119

9. Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 5 751 848 44 085

10. Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. 7 244 132 45 503

11. Bokod MVM OTSZ Zrt. 7 059 796 58 038

12. Bonyhád “FŰTŐMŰ” Kft. 7 895 452 48 442

13. Budaörs BUDAÖRSHŐ Kft. 14 176 937 48 366

14. Budapest Csepeli Erőmű Kft. 0 0

15. Budapest Veolia Energia Magyarország Zrt. 2 566 139 52 108

16. Budapest BKM Nonprofit Zrt. 2 225 121 676 48 075

17. Budapest GM Kőérberek 30 Kft. 5 559 642 46 843

18. Cegléd Veolia Energia Magyarország Zrt. 14 923 337 53 088

19. Celldömölk Cellhő Kft. 4 693 667 55 025

20. Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 0 0

21. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 1 326 265 4 176
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22. Csorna Csornahő Kft. 9 837 242 63 050

23. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 174 114 276 53 443

24. Dombóvár DOMBÓVÁRHŐ Kft. 12 859 359 49 517

25. Dorog PROMTÁVHŐ Kft. 24 822 913 58 302

26. Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 8 284 341 48 616

27. Dunaújváros DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 229 600 107 51 644

28. Eger EVAT Zrt. 22 040 455 52 583

29. Érd ÉRD-TÁVHŐ Kft. 8 311 982 46 129

30. Esztergom PROMTÁVHŐ Kft. 43 313 433 67 076

31. Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 15 660 794 52 438

32. Gyöngyös Városgondozási Zrt. 11 853 131 49 553

33. Győr GYŐR-SZOL Zrt. 163 437 440 30 318

34. Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.
1 606 778 50 879

35. Hajdúnánás Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 4 754 691 52 162

36. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 8 955 653 57 965

37. Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 20 087 204 1 009

38. Inota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 3 981 613 58 982

39. Kaposvár
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Zrt.
70 581 180 56 281

40. Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 3 879 659 52 171

41. Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 80 215 819 53 375

42. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 116 979 155 51 593

43. Keszthely VÜZ Nonprofit Kft. 7 240 616 48 920

44. Kiskunfélegyháza Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 14 641 526 48 084

45. Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 13 991 818 45 758

46. Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 11 814 303 55 627

47. Komárom Komáromi Távhő Kft. 11 670 802 53 979

48. Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 85 253 668 15 301

49. Körmend RÉGIÓHŐ Kft. 8 188 082 24 961

50. Kőszeg EQUANS Magyarország Kft. 5 062 647 53 401

51. Makó Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 987 325 13 982

52. Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 13 930 932 44 643

53. Miskolc MIHŐ Kft. 259 398 585 28 219

54. Mohács MOHÁCS-HŐ Kft. 18 744 764 21 249

55. Mór MÓRHŐ Kft. 10 422 143 54 838

56. Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 31 261 414 52 340

57. Nagyatád EQUANS Magyarország Kft. 2 012 980 44 651

58. Nagykőrös KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 6 994 136 48 418

59. Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 4 106 705 52 719

60. Nyírbátor Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 1 539 152 49 358

61. Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Kft. 141 122 697 56 575

62. Nyíregyháza Energocoop Kft. 6 191 332 60 271

63. Oroszlány MVM OTSZ Zrt. 103 661 836 53 446

64. Ózd Ózdi Távhő Kft. 77 824 850 53 297

65. Paks
Duna Center Therm Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
9 981 565 216
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66. Pécs PÉTÁV Kft. 249 982 405 4 375

67. Pétfürdő “PÉTKOMM” Kft. 8 830 478 49 907

68. Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 810 703 1 288

69. Putnok Putnoki Városgondnokság 2 004 253 51 145

70. Püspökladány
Püspökladányi Városüzemeltető és  

Gyógyfürdő Kft.
4 303 934 50 453

71. Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 48 978 956 49 005

72. Sárbogárd EQUANS Sárbogárdi Kft. 4 503 452 55 708

73. Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 9 161 718 49 528

74. Sárvár Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 15 196 792 54 950

75. Sátoraljaújhely EQUANS Magyarország Kft. 7 135 270 51 715

76. Siklós SIKLÓS-HŐ Kft. 7 486 442 48 386

77. Siófok Termofok-Sió Kft. 16 758 279 63 863

78. Sopron SOPRON Holding Zrt. 54 647 614 51 743

79. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 0 0

80. Százhalombatta “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 36 885 332 51 409

81. Szeged Szegedi Távfűtő Kft. 125 419 577 42 091

82. Székesfehérvár
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 

Hőszolgáltató Zrt.
146 819 285 47 968

83. Szekszárd Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 37 755 466 48 662

84. Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 12 616 806 50 862

85. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 14 804 968 -3 032

86. Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Kft. 3 058 947 46 599

87. Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2 433 365 2 627

88. Szigetszentmiklós “Aries” Nonprofit Kft. 8 871 395 55 196

89. Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 6 569 808 46 212

90. Szolnok MVM OTSZ Zrt. 117 137 119 56 420

91. Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 184 816 715 48 866

92. Tapolca Városgazdálkodási Kft. 11 466 918 50 705

93. Tata TATA ENERGIA Kft. 16 274 891 23 146

94. Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 381 469 647 5 544

95. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 63 581 320 52 546

96. Vác Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 16 436 668 48 671

97. Várpalota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 23 240 852 59 329

98. Vasvár RÉGIÓHŐ Kft. 3 715 776 35 450

99. Veszprém “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 54 835 012 49 709

100. Záhony Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. 4 652 379 51 871

101. Zirc Veolia Energia Magyarország Zrt. 2 559 446 58 122
”
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A technológiai és ipari miniszter 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági 
árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 5. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége
a) a  földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a  tény hőmérsékleti 
viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,
b) a  magyar gázkiegyenlítési ponton történő beszerzés vonatkozásában az  egyetemes szolgáltatót ellátó 
földgázkereskedő által a  forrás árától el nem különített módon, közvetve megfizetett és a  Hivatal által elismert 
mértékű kapacitásköltséget,
c) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat, valamint
d) a  nagykereskedelmi árrésben elismert tőkeköltség árképzési rendelet szerinti tényértékek alapján számított 
értéket
jelenti.”

 (2) Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § (1) Az  5.  § (4)  bekezdése szerinti elszámolás alapján a  2022. naptári évben felmerült veszteség az  5.  § 
(4) bekezdésétől eltérően érintett negyedévet követő nyolc negyedéven belül kerül figyelembevételre.
(2) Az  5.  § (6)  bekezdése szerinti elszámolás alapján a  2022/2023. gázévben felmerült veszteség az  5.  § 
(6) bekezdésétől eltérően érintett negyedévet követő nyolc negyedéven belül kerül figyelembevételre.”

 (3) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (4) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (6) Az R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (7) Az R1.

a) 1.  § (2)  bekezdésében az „(a továbbiakban: árrendelet) szereplő” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: 
árrendelet) és a vonatkozó rendeletekben szereplő” szöveg,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében és 5. § (6) bekezdésében az „az árrendeletben szereplő” 
szövegrész helyébe az „az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében a „3. melléklet 7.7. alpontja” szövegrész helyébe a „3. melléklet 6.7. alpontja” szöveg,
d) 6. melléklet címében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg
lép.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól 
szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

2. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 
70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  nagykereskedői árrés és az  egyetemes szolgáltatói árrés mértéke évente október 1-jei hatállyal kerül 
megállapításra az árkarbantartás során.”
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 (2) Az R2. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a fogyasztói szerkezetben jelentős változás prognosztizálható vagy megfelelő adat nem áll rendelkezésre, 
akkor a mennyiségi adatok meghatározása a (4) bekezdéstől eltérően az egyetemes szolgáltatás keretében vételező 
felhasználók prognosztizált fogyasztása alapján kerül meghatározásra a nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató 
mennyiségi előrejelzésének figyelembevételével.”

 (3) Az R2. 4. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha a fogyasztói szerkezetben jelentős változás prognosztizálható vagy megfelelő adat nem áll rendelkezésre, 
akkor a mennyiségi adatok meghatározása a (8) bekezdéstől eltérően az egyetemes szolgáltatás keretében vételező 
felhasználók prognosztizált fogyasztása alapján kerül meghatározásra a nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató 
mennyiségi előrejelzésének figyelembevételével.”

 (4) Az R2. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R2. 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (7) Az R2.

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „rendelet szerinti” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: Felajánlási 
rendelet) szerinti” szöveg,

b) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „nettó eredményének éves elszámolására” szövegrész helyébe a „nettó 
eredményének, továbbá a  2.  melléklet 4.  pontja szerinti elemek tényértékekhez képesti eltérése miatti 
árbevétel többlet vagy hiány elszámolására” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdésében az  „az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai 
termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről 
szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe az „a Felajánlási rendelet” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az „árrések” szövegrész helyébe az „árrés” szöveg,
e) 4. mellékletben foglalt táblázat 1. sor B oszlopában a „96,03” szövegrész helyébe a „902,73” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti az R2. 5. §-a.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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1. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2022. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

Az MVM CEEnergy Zrt. mint egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő földgázforrás 
legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A B C D E

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. október MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1 072 934 262 1 820 022 738 9,435

3. november MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1 747 266 223 2 963 894 778 9,435

4. december MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2 368 713 569 4 018 058 432 9,435
“

2. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez

Az R1. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az MVM CEEnergy Zrt. mint az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint 
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2022. negyedik negyedévre:

A B C D

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos 

díja

(forint/kWh)

2. október MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  0  -

3. november MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  0  -

4. december MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  0  -
”
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3. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez
„3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor 
figyelembe vett elismert fajlagos földgázár

 
 

1 

3. melléklet a …/2022. (…) TIM rendelethez 
„3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez 

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett 
elismert fajlagos földgázár 

 
1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban (kivéve szeptember hónapot): 
1.1. Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 
Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QFedezett - QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár  

+QTöbblet-1*(PTöbblet-1 - PLikvid import ár) + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
1.2. Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 
1.2.1. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett import ár + QTöbblet-1*(PTöbblet-1 - PLikvid import ár)  
+ CEGY) / QTény, 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
1.2.2. QTárolói fedezés = (QFedezett + QHazai termelés_tervezett - QTény). 
2. Elismert ár meghatározása szeptember hónapban: 
2.1. Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 
Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QFedezett - QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár  

+ QBiztonsági zárókészlet * (PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag - PFedezett tárolói ár) + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
2.2. Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 
2.2.1. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett import ár + QBiztonsági zárókészlet  

* (PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag - PFedezett tárolói ár) + CEGY) / QTény, 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
2.2.2. QTárolói fedezés = (QFedezett + QHazai termelés_tervezett - QTény). 
3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot): 
3.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett  
– QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás – QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes forrás - QTervezett import) 
* PFedezett tárolói ár + QTöbblet-1*(PTöbblet-1 - PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
3.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes forrás)* PAktuális import ár + QTöbblet-1*(PTöbblet-1  
- PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
3.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett  
– QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás – QTervezett import) > QHidegre_elkülönített tárolói készlet, de QHidegre_elkülönített tárolói készlet > 0, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + QHidegre_elkülönített tárolói készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás 
– QHidegre_elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár + QTöbblet-1*(PTöbblet-1  - PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény, 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
3.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett  
+ QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás), akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes forrás) * Paktuális import ár + QTöbblet-1*(PTöbblet -1  
- PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
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3.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés  
+ QFedezett), akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett  
- QAllokált tárolói fedezés - QFedezett) * PKedvezményes forrás ár + QTöbblet-1* (PTöbblet -1 - PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás - QTény) 
PTöbblet = PKedvezményes forrás ár 
3.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor Elismert ár = 
(QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés) * PFedezett import ár  
+ QTöbblet-1* (PTöbblet-1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet =(QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) + QKedvezményes forrás 
PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár ) / QTöbblet 
3.7. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) 
* (PFedezett tárolói ár - PAktuális import ár) + QFedezett * (PFedezett import ár - PAktuális import ár) + QTöbblet-1* (PTöbblet-1 - PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) + QFedezett + QKedvezményes forrás 
PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár)  
/ QTöbblet 
4. Elismert ár meghatározása december hónapban:p 
4.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és (QTény - QHazai termelés_tervezett  
- QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes forrás - QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás  
– QTervezett import) * PFedezett tárolói ár – (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-1* (PTöbblet -1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény  
– QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
4.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes forrás) * PAktuális import ár - (MtMt - MtMt-1)  
+QTöbblet-1*(PTöbblet -1 - PLikvid import ár) - ELakossági célú + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag  
– PAktuális import ár_negyedéves átlag)) + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
4.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett  
– QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, de QHidegre elkülönített tárolói készlet > 0, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + QHidegre elkülönített tárolói készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás 
– QHidegre elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár – (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-1*(PTöbblet -1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény  
– QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) + CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
4.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett  
+ QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás) akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás  
* PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés – Qfedezett- QKedvezményes forrás) * PAktuális import ár - (MtMt - MtMt-1) +QTöbblet-1 

*(P Többlet-1 - PLikvid import ár) + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) 
+ CEGY) / QTény 
QTöbblet =0 
PTöbblet =0 
4.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés  
+ QFedezett), akkor Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény  
– QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés - QFedezett) * PKedvezményesforrás ár – (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú  
+ Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás - QTény) 
PTöbblet = PKedvezményes forrás ár 
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4.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor Elismert ár = 
(QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * PFedezett import ár  
– (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett)  
* (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) + CEGY) / QTény 
QTöbblet =(QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) + QKedvezményes forrás 
PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár ) / QTöbblet 
4.7. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói ár - (MtMt - MtMt-1) +QTöbblet-1* (PTöbblet -1  
- PLikvid import ár) - ELakossági célú + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag  
– PAktuális import ár_negyedéves átlag)) + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) + QFedezett + QKedvezményes forrás 
PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár)  
/ QTöbblet 

5. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana: 
5.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása 
5.1.1. Ha QALL - QNOM >= 0, akkor 
CEGY_ESZ = min (QALL - QNOM, QALL * 0,05) * (Pmv - PAktuális import ár + Pelszámoló forgalmi díja) 
5.1.2. Ha QALL - QNOM < 0, akkor 
CEGY_ESZ = min (QNOM - QALL, QALL * 0,05) * (PAktuális import ár - Pme + Pelszámoló forgalmi díja) 
5.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása 

 
6. E mellékletben alkalmazott rövidítések: 
6.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő egyetemes 
szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez; 
6.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő egyetemes 
szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez; 
6.3. QTerv (tervezett értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes szolgáltatónak  
a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott tárgyhónapra 
vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg; 
6.4. QTerv_éves (tervezett éves értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes 
szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott évre 
vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg, ahol  
QTerv_éves = ΣQTerv; 
6.5. QTény (tény értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes szolgáltatónak  
a tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban; 
6.6. QFedezett (fedezett mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a tárgyhónapra lefedezett mennyiség 
kWh-ban; 
6.7. QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban az egyetemes szolgáltatót ellátó 
földgázkereskedő által fedezett mennyiség (QFedezett), valamint a hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség  
(QHazai termelés_tervezett) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (QTény) a különbsége, amennyiben ez pozitív; 
6.7.1. QRendelkezésre álló tárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a tárolói fedezett mennyiség (ΣQTárolói fedezés) csökkentve az allokált tárolói 
fedezett mennyiség ( Σ1

M-1 (QAllokált tárolói fedezés) és a hidegre elkülönített tárolói készlet (Σ1
M-1 (QHidegre_elkülönített tároló_havi)) adott hónapban 

felhasznált részének összegével. 
6.8. QNyitókészlet: 2018. április 1-jén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő 
földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre elkülönített 
tárolói készlet mennyiségből a március 31-ére megmaradt maradványkészlettel; 
6.9. PNyitókészlet: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak hónapjaiban érvényes import földgáz 
árak (PAktuális import ár) számtani átlaga, HUF/kWh-ban kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke  
a betárolási időszakot közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve 
(PFedezett tárolói ár); 
6.10. QBiztonsági zárókészlet: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási célú ellátásra betárolt  
QProfilozott tárolói összmennyiség készletből fel nem használt földgázkészlet kWh-ban megadott értéke az adott év március 31-én; 
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6.11. QAllokált tárolói fedezés (allokált tárolói fedezett mennyiség): QProfilozott tárolói összmennyiség-nek a kitárolási időszak adott hónapjára 
vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi mennyisége és a kitárolási időszakra 
vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [QAllokált tárolói fedezés = QProfilozott tárolói összmennyiség * QTerv / ΣQTerv_tél, ahol 
ΣQTerv_tél a kitárolási időszak hónapjaira (október–március) eső QTerv értékek összege]; 
6.12. QHazai termelés_tervezett (hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő 
által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége tárgyhónapban, kWh-ban, melyet a Hivatal határoz meg 
előre olyan módon, hogy a tervezett hazai termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes szolgáltatók számára tervezett 
értékesítési profillal); 
6.13. QHazai termelés_negyedéves tervezett (hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett negyedéves mennyiség):  
az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége az 
adott naptári év negyedévében, kWh-ban, melyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása alapján határoz meg az egyetemes 
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számára; 
6.14. QHazai termelés_negyedéves tény (hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó 
földgázkereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban; 
6.15. PAktuális import ár (import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PAktuális import ár = (fgS + sp) * EURHUF / 1000, ahol: 
6.15.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center 
„Indices - UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár; 
6.15.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 
6.15.3. EURHUF: a szállítási hónapot követő hónap 16. napjával kezdődő, és a szállítási hónapot követő második hónap 15. napjával 
záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor 
érvényes értékeinek számtani átlaga. Banki napok alatt, a magyarországi munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés 
eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával, a hétfőtől péntekig terjedő napok értendők, 
beleértve a hétfői és pénteki napokat is; 
6.16. PAktuális import ár_negyedéves átlag (import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott 
negyedév egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja  
az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profil; 
6.17. PFedezett import ár (import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PFedezett import ár = (fgSFedezett + sp)  
* EURHUFFedezett / 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol: 
6.17.1. fgSFedezett: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó fedezeti 
ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas 
kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga  
a tárgyhónapot megelőző hónapban); 
6.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 
6.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett 0,25%-a + az fgSFedezett 0,075%-a; 
6.17.4. EURHUFFedezett: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött EURHUF-ra vonatkozó 
fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke; 
6.18. PFedezett tárolói ár (tárolói földgáz fedezett ára az adott hónapban HUF/kWh-ban kifejezve) meghatározása: 
6.18.1. Ha QAllokált tárolói fedezés + QHidegre_elkülönített tároló_havi <= QRendelkezésre álló tárolói fedezés, akkor 
PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés *(fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói fedezés * EURHUF) / 1000) / ( ΣQTárolói fedezés) 
6.18.2. Ha QRendelkezésre álló tárolói fedezés > 0 és QAllokált tárolói fedezés + QHidegre_elkülönített tároló_havi > QRendelkezésre álló tárolói fedezés, akkor 
PFedezett tárolói ár = (QRendelkezésre álló tárolói fedezés * (ΣQTárolói fedezés *(fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói fedezés * EURHUF) 
/ 1000) / ( ΣQTárolói fedezés)+ (QAllokált tárolói fedezés + QHidegre_elkülönített tároló_havi– QRendelkezésre álló tárolói fedezés) *(QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés  
– QNyitókészlet) * PNem_fedezett_tároló/ 1000 ) + QNyitókészlet * PNyitókészlet ) / (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés)) / (QAllokált tárolói fedezés 

+ QHidegre_elkülönített tároló_havi) 
6.18.3 Ha QRendelkezésre álló tárolói fedezés = 0, akkor 
PFedezett tárolói ár = (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) * PNem_fedezett_tároló/ 1000) + QNyitókészlet * PNyitókészlet) / (QTárolói_ténykészlet  
– ΣQTárolói fedezés); 
6.18.4 Ha 6.18.2. kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor: 
PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói fedezés * EURHUF) / 1000 + QNyitókészlet  
* PNyitókészlet + (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) * PNem_fedezett_tároló / 1000) / QTárolói_ténykészlet 
6.18.5. Ahol: 
6.18.5.1. fgSFedezett tároló: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a betárolási időszakban a QTárolói fedezés  

(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára  
EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” 
részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban); 
6.18.5.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 
6.18.5.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett tároló 0,25%-a + az fgSFedezett tároló 0,075%-a; 
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6.18.5.4. EURHUFFedezett tároló: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által, a betárolási időszakban a QTárolói fedezés (tárolói 
fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának  
0,1 HUF-fal növelt értéke; 
6.18.5.5. PNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import árak  
(Qbeárazódott) mennyiségekkel súlyozott átlaga; 
6.18.6. Commodity árazódási nap: A tárgyhónapot megelőző hónap első munkanapja. 
6.18.7. Hátralévő nyári hónapok száma: A Commodity árazódási nap hónapját követő nyári hónapok száma, ahol nyárnak 
tekintendő április – szeptember időszak. 
6.18.8. Tárolói fedezeti ügyletekhez tartozó kötési dátum: Az adott nyári betárolandó mennyiségek pénzügyi műveletekkel történő 
fedezéseihez tartozó kötési dátum az ügyletkötés dátumával azonos. Az ESZ szegmens nyári többlet- vagy alulfogyasztásának 
következtében fellépő fedezett fix tárolói pozícióváltozáshoz tartozó kötési dátum a mennyiségi változással érintett hónapot 
követő hónap 15. napja. 
6.18.9. Qbeárazódott: (havi mennyiség kWh-ban) a Commodity árazódási napig megkötött tároló releváns tárolói fedezeti 
mennyiségekkel és beárazódott mennyiségekkel kiszámított lenti Q beárazódott képlettel azonos a beárazódott mennyiség. 
Qbeárazódott=(QTárolói_célkészlet - QHidegre_elkülönített tárolói készlet – Σ (QTárolói fedezés) – Σ1

T-1 (Qbeárazódott)) / (hátralévő nyári hónapok száma) 
A fentiek alapján a Qbeárazódott , a QTárolói fedezés és a QHidegre_elkülönített tárolói készlet összege minden időpontban egyenlő a QTárolói_célkészlettel.  
6.19. PHazai termelés (hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz tárgyhónapra vonatkozóan 
HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű földgáz e rendelet szerint beszerzett, veszteség elszámolás 
nélkül számított árából kerül meghatározásra, figyelembe véve az ezt megelőzően átvett, de tárgyhónapig fel nem használt hazai 
termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai termelésből értékesített földgáz árának 
mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számára; 
6.20. PHazai termelés_negyedéves átlag (hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári negyedévben): a tárgy naptári évet 
megelőző naptári év negyedéveire vonatkozó PHazai termelés egyenletes ütemezésű tervezett napi mennyiségekkel  
(QHazai termelés_negyedéves tervezett) súlyozott átlaga; 
6.21. PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag (import földgáz mennyiséggel súlyozott átlagos ár az adott szeptemberi időpontot megelőző téli 
időszak alatt, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott szeptembert közvetlen megelőző téli időszak (október - március) egyes hónapjaira 
vonatkozó PAktuális_import_ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja a profilos zárókészlettel növelt 
tényfogyasztásnak és az adott hónap QTény tényfogyasztásának különbsége. A profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztás  
az október - márciusi hónapok QTény tényfogyasztásainak és a QBiztonsági zárókészlet összegének az október - március időszakra  
az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítés profil arányában való allokációja; 
6.22. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által kizárólag  
az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján nyitott, az egyetemes szolgáltatót ellátó 
földgázkereskedő számviteli nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. § alá nem tartozó fedezeti ügylet 
(beleértve a fedezett és tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru- és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének összege, 
a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0. 
6.23. CEGY: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által végzett kiegyensúlyozó tevékenység indokolt havi költsége; 
6.24. QNOM: a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató számára (gáznapi igénybejelentésére)  
az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által meghatározott napi nominált mennyiség [kWh]; 
6.25. QALL:a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató adott gáznapi - a korrigált havi földgáz-
forgalmi mérleg szerint - vételezett mennyisége [kWh]; 
6.26. Pelszámoló forgalmi díja: a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj [Ft/kWh]; 
6.27. Pme: a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális eladási ár [Ft/kWh]; 
6.28. Pmv: a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális vételi ár [Ft/kWh]; 
6.29. n: az adott hónap napjainak száma. 
6.30. QProfilozott tárolói összmennyiség (a kitárolási időszak hónapjaiban QTerv arányában felhasználandó - profilozott - tárolt mennyiség): 
értéke 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh, a további időszakokra vonatkozó eltérő értéket a Hivatal a honlapján közzéteszi; 
6.31. QTárolói_ténykészlet: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet; 
6.31.1 QTárolói_célkészlet: a MEKH által rendeletben meghatározott betárolási időszak végére elérendő egyetemes szolgáltatási célú 
fizikai készlet; 
6.32. QHidegre_elkülönített tárolói készlet (hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége): a betárolási időszak végi egyetemes 
szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), és a felprofilozott tárolói készlet (QProfilozott tárolói összmennyiség) pozitív különbségéből  
az adott hónapig fel nem használt mennyiség; 
6.32.1 QHidegre_elkülönített tároló_havi: A 6.32. szerinti QHidegre_elkülönített tárolói készlet adott hónapban felhasznált mennyiség. 
6.33. QTervezett import (tervezett import mennyiség): a kitárolási hónapokban az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által, 
az egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a külön jogszabályban meghatározott földgáz mennyiségeken 
(QKedvezményes forrás) felül importálni tervezett, a kitárolási időszakot megelőzően meghatározandó mennyiség; értéke tárgyhónapban: 
QTervezett import = QTerv - QHazai termelés_tervezett - Qallokált tárolói fedezés – Qfedezett - QKedvezményes forrás, de legalább 0; 
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6.34. ΣQTárolói fedezés: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege; 
6.35. ELakossági célú: A külön jogszabályban meghatározott, egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő lakossági árak 
fenntarthatóságának céljából értékesített forrásainak eredménye, forintban kifejezve. A forrásokon realizált eredmény számítását 
az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles transzparensen bemutatni a Hivatal részére ellenőrzés és szükség 
esetén felülvizsgálat céljára; [Ft] 
6.36. QKedvezményes forrás: Külön jogszabályban meghatározott földgáz mennyiség, mely az egyetemes szolgáltatásban vételező 
felhasználók ellátása érdekében kerül az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére kedvezményes áron átadásra; 
[Ft/kWh] 
6.37. PKedvezményes forrás ár: A külön jogszabályban meghatározott földgázmennyiség ára, melynek értékéről az egyetemes szolgáltatót 
ellátó földgázkereskedő tájékoztatja a Hivatalt. [Ft] 
6.38. PLikvid import ár (import likvid földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PLikvid import ár = (fgL + spL) * EURHUFLikvid  
/ 1000, ahol: 
6.38.1. fgL: A szállítási hónapra vonatkozó az ICIS HEREN Report kiadvány „European Spot Gas Markets” részben publikált, az egyes 
napokat megelőző utolsó munkanapon közzétett „VTP Price Assessment - Day Ahead Bid” EUR/MWh napi árak számtani átlaga. 
Munkaszüneti nap esetén a munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon publikált „VTP Price Assessment – Weekend Bid” 
EUR/MWh árakat kell figyelembe venni; 
6.38.2. spL: eltérés (spread), értéke 0,0 EUR/MWh; 
6.39. EURHUF Likvid: a szállítási hónapot követő hónap első 5 banki napjának a Bloomberg által közzétett BFIX EURHUF jegyzés 
budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. Banki napok alatt a magyarországi munkaszüneti 
napok és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül 
hagyásával, a hétfőtől péntekig terjedő napok értendők beleértve a hétfői és pénteki napokat is. 
6.40. QTöbblet: Az Allokált tárolói fedezés, a Fedezett import és a Kedvezményes árú forrás adott hónapra allokált részéből 
fogyasztásra fel nem használt mennyisége. 
6.41. QTöbblet-1: Az Allokált tárolói fedezés, a Fedezett import és a Kedvezményes árú forrás a tárgyhónapot megelőző hónapra 
allokált részéből fogyasztásra fel nem használt mennyisége. 
6.42. PTöbblet (HUF/kWh-ban kifejezve): a QTöbblet mennyiséggel súlyozott átlagára. 
6.43. PTöbblet-1 (HUF/kWh-ban kifejezve): a QTöbblet-1 mennyiséggel súlyozott átlagára.” 
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4. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz 
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2022. negyedik negyedévre

A B C

1. egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2.  MVM CEEnergy Zrt. 1 011 000 000  3,222
”

5. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez

Az R2. 1. melléklet 5.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.17. S: az eltérés (spread) értéke megegyezik a Felajánlási rendelet 3. melléklete szerinti sp értékkel.”

6. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez

 1.  Az R2. 2. melléklet 2. pont a) alpont ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ac) finanszírozási igény: a  napi készpénzforgalmi kumulált egyenleg minimuma és az  egyetemes szolgáltatás 
érdekében felmerült, indokolt bankgarancia költségek összege, értéke magában foglalja az engedélyesnél felmerült 
mobilgáz-finanszírozási költséget, Ft;”

 2.  Az R2. 2. melléklet 2. pont a) alpont ag) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ag) kamatbevétel: a Magyar Nemzeti Bank által kiadott „A nem pénzügyi vállalati szektorral kötött piaci forinthitel 
és forintbetét szerződések átlagkamata” című publikációnak az 5. táblájában közölt „Látra szóló és folyószámlabetét” 
(1-es sorszámú mutató) kamata, értéke megegyezik a  Get 146/P.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti árszabályozási 
ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel, százalék;”

 3.  Az R2. 2. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Az  éves árkarbantartás során az  egyetemes szolgáltatói árrés és a  nagykereskedői árrés a  2.  pont alapján úgy 
kerül meghatározásra, hogy a  2.  pont a)  alpont ac), ag), ah), valamint am)  pont értékét újra kell számítani, azzal, 
hogy ha a 2. pont a) alpont ac) pontja szerinti elem 10%-ot meghaladó mértékben változik, úgy a 2. pont a) alpont 
al) pontja szerinti elem értékét is úja meg kell határozni.”

7. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelethez
„3. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Egyetemes szolgáltatói árrés mértéke

 A  B  C

 1.  gázmérő névleges teljesítménye  <20 m3/h  ≥20 m3/h

 2.  egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/MWh) (felső hőértéken) 813,32 219,61
“
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1470/2022. (IX. 30.) Korm. határozata
a 2021–2027 programozási időszakra, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtására 
vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégia elfogadásáról

A Kormány
 1.  megtárgyalta és elfogadta a 2021–2027 programozási időszakra, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 

végrehajtására vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégiát (a továbbiakban: stratégia);
 2.  felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  stratégia www.palyazat.gov.hu oldalon történő 

közzétételéről.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 81/2022. (IX. 30.) ME határozata
a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság igazgatójának megbízásáról 

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvény alapján – az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter javaslatára –

dr. Szele Tamást

– a 2022. december 31. napjáig terjedő időre –

a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság igazgatói feladatainak ellátásával megbízom.

Ezt a  határozatot az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 82/2022. (IX. 30.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a kultúráért és innovációért felelős miniszter előterjesztésére –

a Magyar Képzőművészeti Egyetemen dr. Dóczi Gergelyt

– a 2022. október 1-jétől 2025. szeptember 30-áig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 83/2022. (IX. 30.) ME határozata
országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről

Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva, az országos kórház-főigazgató javaslatára

Szabó Bálint országos kórházfőigazgató-helyettest e tisztségéből

– 2022. szeptember 30-ai hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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