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I. A TÁMOGATÁS CÉLJA 
 
A Közlekedés Operatív Program 1., 2., 3., 4. valamint 5. prioritásába tartozó projektek 
előkészítésének és megvalósításának támogatása. 
 

II. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 
 
• 1. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.;Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.;, központi költségvetési szervek valamint a felsoroltak konzorciumai. 
• 2. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., MÁV Zrt. és többségi 

tulajdonú leányvállalatai, GYSEV Zrt., NISZ Zrt., közlekedéssel kapcsolatos 
tevékenységet ellátó egyesületek és szövetségek, központi költségvetési szervek, a 
nemzeti mobilfizetési rendszer működtetésére kijelölt szervezet valamint a 
felsoroltak konzorciumai. 

• 3. prioritás keretén belül a közútfejlesztés esetén: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt., Magyar Közút NZrt.; önkormányzatok kizárólag Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítésére*; központi költségvetési szervek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 
valamint a felsoroltak konzorciumai. 

  Kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén: önkormányzatok és társulásaik, központi 
költségvetési szervek, valamint ezek konzorciumai. 

• 4. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 100%-os állami tulajdonú 
társaságok, központi költségvetési szervek; helyi önkormányzatok, helyi 
önkormányzatok társulásai, valamint a felsoroltak konzorciumai. 

• 5. prioritás esetében: önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi 
önkormányzati vagy többségi állami befolyás alatt álló közlekedési tevékenységet 
folytató gazdasági társaság, önkormányzat és közlekedési vállalatának 
konzorciuma, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., MÁV Zrt. és többségi tulajdonú 
leányvállalatai, GySEV Zrt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., központi 
költségvetési szervek, a nemzeti mobilfizetési rendszer működtetésére kijelölt 
szervezet, valamint a felsoroltak konzorciumai  

• Előkészítésre valamennyi fent megjelölt szervezet.1 
 

* Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 9. § (1) és (5) bekezdése, 
valamint a 10. § (1) és (2) bekezdése figyelembe vételével, az 1/1. számú melléklet 2.b) pontjában 
lévő főutak tervezett településelkerülő szakaszai által érintett települések, illetve minden olyan 
önkormányzat, ahol az 1-2-3 jegyű főutak településelkerülő fejlesztése - forgalom miatti - helyi 
igényként felmerül, Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT) készíttethetnek. Az önkormányzatnak a MT 
készítésére benyújtott pályázatához csatolnia kell a felelős szaktárca (NFM) támogató levelét, ezzel 
biztosítva a felmerülő fejlesztési igény országos hálózatba illeszkedésének és szakmai 
megalapozottságának vizsgálatát. Az előkészítési folyamat további elemeinek (engedélyezési-, 
kiviteli tervek, terület előkészítés, stb.) támogatására a MT alapján, a NIF Zrt. jogosult további 
forrásokat igényelni. 

 

III. PROJEKTJAVASLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK 
 
A projektjavaslat benyújtásának feltétele abban az esetben, ha a projekt még nem került 
nevesítésre korábban Akciótervben:  

                                                      

1 kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén előkészítésre nem lehet pályázni, de a kivitelezési projekt 
keretében a korábbi előkészítési költségek elszámolhatóak 
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• Amennyiben a projektgazda közvetlenül nyújtja be a projektjavaslatot a 
Közreműködő Szervezethez (a továbbiakban: KSZ), ennek hiányában az irányító 
hatósághoz (a továbbiakban együtt: irányító hatóság) az adatlaphoz mellékelni 
szükséges az ágazati fejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
támogató nyilatkozatát 1 másolati példányban. 

• Amennyiben a miniszter nyújt be projektjavaslatot, nincs szükség támogató 
nyilatkozatra. 

• A projektjavaslathoz mellékelni kell a gazdasági célú fejlesztésekhez nyújtott 
támogatások esetén a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) előzetes állásfoglalását, 
hogy a projekt támogatása EU versenyjogi szempontból állami támogatásnak 
minősül-e vagy sem, a támogatást szükséges-e bejelenteni az Európai 
Bizottságnak. A TVI-vel való egyeztetést a pályázó az irányító hatóságon keresztül 
kezdeményezheti. 
Amennyiben a projekt támogatását be kell jelenteni, a támogatási döntés a 
Bizottság határozatáig nem hozható meg. A bejelentési folyamat várható 
időtartama 6-12 hónap. 
 

A projektjavaslat benyújtásának feltétele továbbá a projekt műszaki tartalmának 
megvalósításához lényegileg szükséges [feltételes] közbeszerzési eljárás(ok) ajánlati 
árainak megismerését követő bontási jegyzőkönyv(ek) csatolása a 
projektjavaslathoz.2Ezen bontási jegyzőkönyv(ek) benyújtása alól az irányító hatóság 
vezetője egyedileg felmentvényt adhat, melyet azonban csatolni kell a projektjavaslathoz. 
 
Jelen felhívás keretében az alábbi projekttípusokra vonatkozóan lehet támogatást 
igényelni: 
 

A támogatás 
igénylés tárgya 

Projekt adatlap 
Megvalósíthatósági 

tanulmány* 
PAD és 

mellékletei 
Támogató 
nyilatkozat 

Megvalósítás és 
kiemelt 

projektként való 
nevesítés 

csatolandó csatolandó csatolandó csatolandó 

Megvalósíthatósági 
tanulmány 
készítése 

csatolandó nem szükséges csatolandó csatolandó 

Projekt előkészítés csatolandó csatolandó csatolandó csatolandó 
Kerékpárút-

hálózat fejlesztése 
csatolandó nem szükséges 

nem 
szükséges 

csatolandó 

 
* Abban az esetben nem szükséges a benyújtás, ha a megvalósíthatósági tanulmány 

KÖZOP projekt keretében készült és/vagy a KSZ vagy az irányító hatóság által 
véleményezésre/jóváhagyásra került a projektjavaslat benyújtásáig, erre azonban utalni 

kell az arra támogatást nyújtó projekt pontos megjelölésével. 
 
 
 
 

                                                      
2 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges, amennyiben az építésre irányuló 
közbeszerzés megindításához előkészítési tevékenység támogatása is szükséges 
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IV. A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ SZERVEZETTEL SZEMBENI EGYÉB ELVÁRÁSOK 
 
• A támogatást igénylő szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt 

előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.  
• A támogatást igénylő szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, 

különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon 
követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés 
szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az 
adminisztráció. A partnerekkel közösen kialakított és konzorciumi, vagy 
együttműködési megállapodásban rögzített munkamegosztás alapján vesznek részt a 
konzorciumi, vagy együttműködési partnerek a programelemek és feladatok 
megvalósításában. 

• A támogatást igénylő szervezet a beruházás megvalósításának műszaki ellenőrzését 
független mérnökkel kell, hogy biztosítsa. A független mérnökkel szemben támasztott 
követelményeket az általános KÖZOP Elszámolható költségek útmutató tartalmazza 

 
Az utolsó két feltételnek a pályázónak és a konzorciumi, vagy együttműködési 
partnereknek együttesen kell megfelelniük. 
 

V. KIZÁRÓ OKOK 
 
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, 
 
a.      aki, vagy amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik kivéve, ha az 

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett – a 
köztartozás megfizetéséig – valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, 
végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy egyéb, a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; üzletmenetét 
bíróság által kirendelt biztos irányítja, a működését felfüggesztették, vagy a 
fentiekben felsorolt esetek alanya, valamint a hazai törvényekben és jogszabályokban 
meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben van; 

b.      aki, vagy amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; 

c.      aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott 
követelményeinek; 

d.      aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel 
meg; 

e.      aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 
f.       akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, 

pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a 
pályázat benyújtásakor; 

g.      aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat 
befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, 
hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a 
köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások 
folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint 
felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes 
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt 
kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül 
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h.      aki, a projektjavaslat benyújtásával nem nyilatkozik a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Közpénz tv.) 14. §-ában foglaltakról az alábbiak szerint: 
• A Közpénz tv.  6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást 

igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel 
szemben nem állhatnak fenn.  

• Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a projektjavaslat 
benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely 
rendelkezését megsérti, a projektjavaslatot a pályázati eljárásból kizárják, és 
támogatásban nem részesülhet.  

• A projektjavaslat benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a 
Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az 
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 

• Amennyiben a Közpénz tv. 8. § (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a 
támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel 
kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján 

a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül 
a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a projektjavaslatot befogadó 
szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével. 

i.  aki. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Kormány rendelet 
értelmében a támogatás-igénylés befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli 
nyilatkozatot a 83. § (2) bekezdésében foglaltakról; 

j. akivel, vagy amellyel szemben szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansági 
eljárás során eljáró szervezet jogkövetkezményként a támogatási rendszerből történő 
kizárást rendelte el, amíg a kizárás határozott ideje nem telt le. 

k. aki  nem veszi tudomásul , hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, 
hónap) a támogatás elnyerése esetén a 2007-2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az 
irányító hatóság közzéteszi. 

l. aki  a projektjavaslat benyújtásával nem  adja hozzájárulását, hogy a Kincstár által 
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési 
támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított 
költségvetési támogatás esetén a KSZ, ennek hiányában az irányító hatóság (a 
továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az 
államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, 
valamint jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 

m. aki  nem veszi tudomásul , hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet 
helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó 
bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek az irányító hatóságot 
haladéktalanul értesítenie kell. 

n. aki,  nem veszi tudomásul, hogy a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a 
fenntartási kötelezettség fennállása alatt az irányító hatóság előzetes jóváhagyása és 
az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem 
idegeníthető el és nem terhelhető meg. 

o. Nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális 
Alap és a Kohéziós Alap forrásaira az a helyi önkormányzat - ideértve a társulást és a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16. pontja szerint létrehozott 
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konzorciumot is -, amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó 
alatt előírt határidőig 
a) a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. 

május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3., 4. és 13. cikkét, 
b) az ivóvízkezeléssel kapcsolatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 

1998. november 3-i a 98/83/EK tanácsi irányelvet, valamint 
c) a hulladékkezeléssel kapcsolatban a hulladékokról szóló 2006. április 5-i 2006/12/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket 2012. január 1-jéig nem 
teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások nincsenek folyamatban, vagy a 
teljesítés érdekében nem nyújtott be pályázatot.  

p. Nem nyújthat be projektjavaslatot a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, kisebbségi 
önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább többségi befolyása 
alatt álló gazdasági társaság, amely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 
15 §/ D pontban meghatározott közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget.  

 
Amennyiben a támogatást igénylő szervezet nyilatkozattételi kötelezettségének 
nem tesz eleget, az a projektjavaslat elbírálásból való kizárását eredményezi. 
 

VI. A KONSTRUKCIÓK TARTALMA 
 
KÖZOP-1.5.0-09-11 „Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének 
javítása” konstrukció célja: a biztonságos elérhetőség javítása a globális és a regionális 
versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése. 
Az ország nemzetközi elérhetőségének javításában elsődleges szempont az Európai Unió 
országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN-T folyosók közúti elemeinek fejlesztése, 
a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. 
 
KÖZOP-2.5.0-09-11 "Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti 
elérhetőségének javítása" konstrukció célja: a biztonságos elérhetőség javítása a globális 
es a regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági es a területi 
kohézió erősítése céljából. A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T 
hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó 
informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A Dunán az év nagy 
részében hajózható szállítási útvonal létrehozásának előkészítése a cél. 
 
KÖZOP-3.5.0-09-11 
Közútfejlesztés esetén: "Térségi elérhetőség javítása” konstrukció célja: a gyorsforgalmi 
hálózathoz való kapcsolódás és a régiók térségeit összekötő főutak fejlesztése, a régiók 
főútjainak kapacitásnövelése, műszaki állapotának és közlekedés-biztonsági helyzetének 
magasabb szolgáltatási szintre emelése, a főutak tehermentesítése közösségi vízi 
közlekedés fejlesztésével. 
 
Kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén: „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” konstrukció 
célja: Magyarország egész területén (kivéve a Közép-magyarországi Régiót) az 1, 2, és 3 
számjegyű főutak külterületi szakaszai mentén hivatásforgalmi célú kerékpáros 
létesítmények (kerékpárút, kerékpársáv, árvédelmi töltésen vezetett burkolt 
kerékpárforgalmi célt szolgáló út, belterületi bekötés esetén gyalog-kerékpárút), valamint 
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hiányzó hálózati elemek pótlását szolgáló vagy valamely felsorolt tárgyban előkészítés 
folytatásaként területszerzésre irányuló tevékenységek támogatása. 
A projekt tárgyát képező külterületi kerékpárutak és a meglévő belterületi szakaszok, 
illetve más biztonságos továbbhaladást megteremtő létesítmények összeköttetését 
biztosító, belterületi kerékpárforgalmi létesítmények (kerékpárút, kerékpársáv, közös 
gyalogos-kerékpárút) megvalósítása támogatható, a kerékpárút fenntartásához szükséges 
gépek beszerzésével együtt. 
 
KÖZOP-4.5.0-09-11 "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" konstrukció célja az 
intermodális es regionális logisztikai központok és térségek, ipari parkok (ipari területek), 
és repülőterek külső közcélú közlekedési infrastruktúrájának intermodalitást biztosító 
fejlesztéseinek, valamint áruforgalmat bonyolító közforgalmú kikötők külső és belső 
közlekedési infrastruktúrája trimodalitást lehetővé tevő vagy azt korszerűsítő 
fejlesztésének támogatása. Kikötők esetében a nem gazdasági célú tevékenységet 
szolgáló, itt felsorolt kikötői infrastruktúrák fejlesztése támogatható a TVI állásfoglalása 
nélkül: a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút fejlesztés, meder- és medencekotrás; 
folyótorkolat-elzárás és a közlekedési infrastruktúra fejlesztés védelmét biztosító 
árvízvédelmi töltéssel, illetve partvédelmi művekkel kapcsolatos beavatkozások; folyópart 
(támfal) megerősítés; valamint a felsorolt fejlesztésekhez kapcsolódóan biztonsági 
létesítmények és berendezések fejlesztése és környezetvédelmet érintő intézkedések, és a 
közhatalmi funkcióból levezethető feladatokhoz (vám, rendőrség stb.) szükséges 
infrastruktúra fejlesztések. A konstrukcióban kivitelezési támogatás a felsoroltakon kívüli, 
gazdasági célú kikötői infrastruktúra fejlesztésére vagy nem gazdasági és gazdasági célú 
infrastruktúra együttes fejlesztésére csak az állami támogatást jóváhagyó EU Bizottsági 
határozat alapján kerülhet sor.  
 
KÖZOP-5.5.0-09-11 "Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát 
fejlesztések" konstrukció célja: a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, 
szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel 
szemben. 
 
Az előkészítési támogatás célja:  
 
A fenti prioritásokhoz tartozó projektek előkészítése oly módon, hogy azok a projektek 
olyan előkészítettségi állapotban és formában kerüljenek befogadásra, valamint 
értékelésre, hogy választ lehessen adni mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a 
támogatás odaítélése eldönthető, valamint a projekt megvalósítása során felmerülő 
kockázatok mértéke minimalizálható. 
Kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén előkészítésre nem lehet pályázni, de a kivitelezési 
projekt keretében a korábbi előkészítési költségek elszámolhatóak. 
 
A projektjavaslatoknak hozzá kell járulniuk az adott prioritáshoz meghatározott 
indikátorokhoz, amelyeket a prioritások Akciótervei tartalmaznak.  
 

VII. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
 
A 2015. évre támogatásra rendelkezésre álló, Akciótervben rögzített keretösszegek*, 
amelyek kötelezettségvállalására a Közlekedés Operatív Program alapján elfogadott, az 
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adott időszakban hatályban lévő költségvetési törvényben biztosított kötelezettségvállalási 
keretösszegek nyújtanak fedezetet: 
KÖZOP-1.5.0-09-11 konstrukció esetében: 76,48 Mrd Ft  
KÖZOP-2.5.0-09-11 konstrukció esetében: 87,65 Mrd Ft 
KÖZOP-3.5.0-09-11 konstrukció esetében:  273,82 Mrd Ft  
KÖZOP-4.5.0-09-11 konstrukció esetében: 11,13 Mrd Ft  
KÖZOP-5.5.0-09-11 konstrukció esetében: 124,40 Mrd Ft  
 
* A keretek a 2013. és 2014. évben már megtett kötelezettségvállalást és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
jóváhagyott hazai többlet-kötelezettségvállalást is tartalmazzák. 

 
VIII. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Nem állami támogatás esetén: 
A támogatás mértéke nem jövedelemtermelő projektek esetében maximum az összes 
elszámolható költség 100 %-a.  
 
A támogatás mértéke jövedelemtermelő projektek esetében a CBA–ban (költség-
haszonelemzés) szereplő támogatási intenzitás alapján meghatározott összeg.  
Kerékpárút-hálózat fejlesztése konstrukcióban az igényelhető támogatás legmagasabb 
összege bruttó 200.000.000,- Ft lehet. 
 
Állami támogatás esetén: 
 
Állami támogatás esetén a támogatás feltételeit és maximális mértékét a források 
felhasználását szabályozó jogszabály, vagy az EU Bizottság határozata állapítja meg. A 
KözOP-ra vonatkozóan  

• a közszolgáltatások ellátást biztosító  
o infrastruktúra fejlesztésének és  
o járművek beszerzésének, valamint  

• a 4.5 konstrukcióban megvalósíthatósági tanulmány készítésének  
támogatására vonatkozó állami támogatási szabályokat a 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 
szabályozza. 
 
A gazdasági célú fejlesztések esetében a 4.5 konstrukcióban, valamint az 5.5 
konstrukcióban megvalósíthatósági tanulmány készítésére és további előkészítésre csak de 
minimis támogatás igényelhető az alábbi feltételekkel: 
A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, 
hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások 
támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 
000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
 
A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell 
diszkontálni az európai uniós értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Kor. rendelet 2.§ 3. pontja 
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával. 
 
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, 
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét 
figyelembe kell venni. 
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Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a de minimis támogatás 
kizárólag abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet a 
csoportmentességi rendeletben illetve a Bizottság jóváhagyó határozatásban 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez. 
 

IX. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 
 
A költségek elszámolhatóságának általános és specifikus szabályait a segédletekben 
található elszámolhatósági útmutató tartalmazza. Az elszámolhatóság legkorábbi kezdő 
időpontja 2006. december 20. 
 
Az elszámolás állami támogatásnak minősülő esetekben a projektjavaslat benyújtásának 
időpontjától, közszolgáltatások esetében a közszolgáltatási feladattal való megbízás és az 
elszámolható költségek meghatározásának időpontjától lehetséges. 
 
Saját teljesítés az elszámolhatósági útmutatókban meghatározott feltételek szerint és 
kedvezményezetti körben elszámolható.  
 
IX.1. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA 
 
1., 2., 4., 5. prioritások esetében Magyarország 
3. prioritás esetében a Közép-Magyarországi Régió kivételével Magyarország 
 
IX.2. KOMMUNIKÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről 
és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a központi koordinációs 
szerv által működtetett (www.palyazat.gov.hu) honlapról letölthető „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” 
tartalmazza. 
 
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye 
fel a kapcsolatot az irányító hatóság ügyfélszolgálatával. 
 
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az 
előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra 
elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 
 
A megvalósíthatósági tanulmányok kommunikációs költségeire általánosságban nem 
nyújtható támogatás, tekintettel arra, hogy ez az a dokumentum amely megalapozza a 
későbbi projekt tartalmat. 
 

X. PROJEKTJAVASLAT BENYÚJTÁSA 
 
X.1. A PROJEKTJAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 
 
A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be.  
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A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott 
pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Az adatlap kitöltéséhez a segédletekben 
elérhető kitöltési útmutató nyújt segítséget.  
 
A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A projekt 
adatlapon kívül az alábbi dokumentumokat kell csatolni:  
 
1. 30 napnál nem régebben kelt PAD és mellékletei3 
 - műszaki leírás 
 - költségtábla 
 - stratégiai illeszkedés bemutatása; 
 
2. Megvalósíthatósági tanulmány 
A Megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie a 2008. december. 01-től hatályos 
ÚT 2-1.201 „Közutak tervezése (KTSZ)” c. Útügyi műszaki előírás 1.14.3.1. 
„Döntéselőkészítő tanulmány” bekezdésben foglalt előírásainak és tartalmazza a KTSZ – 
ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése – 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), 
és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült 
tanulmánytervet, továbbá megfelel a segédletként közzétett ”Útmutató megvalósíthatósági 
tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program 
pályázataihoz” c. útmutatóban foglalt elvárásoknak;4 
 
3. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 6.§ (1) c.) pont szerinti miniszteri 
támogató nyilatkozat; 
 
4. Aláírási címpéldány; 
 
5. A projekt műszaki tartalmának megvalósításához lényegileg szükséges [feltételes] 
közbeszerzési eljárás(ok) bontási jegyzőkönyv(ei) vagy az irányító hatóság vezetőjének 
egyedi esetben adott felmentvénye.5 
 
6. Átláthatósági nyilatkozat 
 
A nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:  
 
az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság. 

                                                      
3 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges 
4 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén, valamint ha a pályázó csak megvalósíthatósági tanulmány 
készítésére pályázik, akkor nem szükséges 
5 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges, amennyiben az építésre irányuló 

közbeszerzés megindításához előkészítési tevékenység támogatása is szükséges 
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Kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén csatolandó továbbá: 
 
7. jogerős építési engedély; 
 
8. nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházással érintett 
ingatlanok tulajdonjogát vagy az elhelyezni kívánt létesítmény rendeltetésszerű 
használatát biztosító korlátolt dologi jogot legkésőbb 2015. augusztus 31-ig megszerzi; 
 
9. nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő vállalja, hogy a projektjavaslata tárgyában 
létrejött támogatási szerződés megkötésétől számított másfél éven belül, de legkésőbb 
2015. október 31-ig a projekt műszaki és pénzügyi zárását befejezi, 
 
A fentieken kívül a projekt előkészítettségétől függően rendelkezésre álló 
dokumentumoknak a kedvezményezettnél elérhető állapotban meg kell lennie, hogy az 
elszámolhatósági ellenőrzés során azokat a helyszínen az értékelők megtekinthessék. 
 
Kérjük, hogy a csomagoláson és az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a 
Pályázati felhívás és útmutató projektjavaslatára vonatkozó kódszámát, a pályázó nevét és 
címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés 
teljességéről és az adathordozó épségéről. 
A projektjavaslatok elbírálása jelen pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott 
értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret 
kimerüléséig történik. 
 
A projektjavaslatot és mellékleteit 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), 
valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD-R lemezen), zárt 
csomagolásban, kézbesítő útján, vagy személyesen a következő címre kell beküldeni: 

 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedés Operatív Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkárság  
Közlekedés Operatív Program  

Kódszámok: 
KÖZOP–1.5.0-09-11 
KÖZOP–2.5.0-09-11 
KÖZOP–3.5.0-09-11 
KÖZOP–4.5.0-09-11 
KÖZOP–5.5.0-09-11 

 
1012 Budapest, Vérmező út 4. 

 
X.2. A PROJEKTJAVASLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
 
A pályázati felhívás felfüggesztéséig vagy lezárásáig. 
A támogatás-igénylések benyújtására 2011. január 17-től a támogatási keretösszeg 
kimerüléséig folyamatosan lehetőség van.  
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Kerékpárút-hálózat fejlesztésére irányuló projektek esetén az újranyitástól a támogatási 
keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb az újranyitástól számított 90. napig folyamatosan 
lehetőség van. 
 
X.3. A PROJEKTJAVASLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI 
TUDNIVALÓK 
 
A projektjavaslat dokumentumait magyar nyelven kitöltve kell benyújtani.  
 
A pályázó a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
támogatás nyújtója a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt 
tárgyát, a döntés időpontját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra hozza, 
valamint a pályázó által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje. 
 
A projektjavaslat dokumentumait hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt 
mellékletek csatolásával kell benyújtani. 
 
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a projektjavaslatot a postai bélyegző szerint 
tértivevényes küldeményként postára adták, vagy személyesen az irányító hatóságnak 
átadták. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtási határidő igazolására 
az irányító hatóság a pályázótól bekéri az eredeti igazoló dokumentumot. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy: 
 

a) A projekt adatlapot és mellékleteit a pályázó kizárólag a http:// palyazat.gov.hu 
honlapról töltheti le. 

b) A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a megadott tartalmi és terjedelmi 
követelmények pontos betartására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön projektjavaslatára, kérjük a 
megfelelő helyen a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést feltüntetni. 

c) Benyújtást követően a projektjavaslat tartalmi elemeinek változtatására nincs 
lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények a pályázat értékelése során nem 
vehetők figyelembe. 

 
XI. A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA 

 
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a projektjavaslat beérkezésétől a végső 
döntésről szóló értesítésig tartó pályázatkezelési lépéseket. 
 
A kiemelt projektjavaslat beérkezésétől számított 30 napon belül meg kell hozni a 
támogatói döntést és meg kell kötni a támogatási szerződést. A határidőbe a projektgazda 
hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási ideje, a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges, a projektgazdától vagy harmadik féltől függő támogatási 
szerződési feltételek teljesítési ideje, a kifogás elbírálásának időtartama, továbbá a 
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (továbbiakban: NFK) jóváhagyásra vonatkozó 
döntési ideje nem számít bele. 
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XI.1. ÉRKEZTETÉS 
 
A pályázót az irányító hatóság írásban értesíti a projektjavaslat beérkezéséről és 
regisztrálásáról. 
 
Az érkeztetés során az irányító hatóság a pályázati anyagokat átveszi, és iktatja a 
projektjavaslatot. Ha a projektjavaslat sérülten érkezik (nem olvasható adathordozó) és a 
pályázati anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a 
irányító hatóság felhívja a  a projektadatlap ismételt  benyújtására. Ha a pályázó nem 
vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a projektjavaslat 
befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a projektjavaslat további 
elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót az irányító hatóság a befogadásról történő 
értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. 
 
XI.2. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK SZERINTI ÉS TARTALMI ELLENŐRZÉS 
 

Vizsgálati szempont Következmény 
a projektjavaslat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, a 
támogatási keretösszeg kimerüléséig 

ha nem: elutasítás 

az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan 
igényelhető támogatási összeget, eléri a minimálisan igényelhető 
támogatást, az igényelt támogatási arány nem haladja meg a 
kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást és 

ha nem: elutasítás 

a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges 
pályázói körbe tartozik. 

ha nem: elutasítás 

a miniszter írásos támogatása ha nem: elutasítás 
a projekt műszaki tartalmának megvalósításához lényegileg szükséges 
[feltételes] közbeszerzési eljárás(ok) bontási jegyzőkönyv(ei) vagy az 
irányító hatóság vezetőjének egyedi esetben adott felmentvénye6 

ha nem: elutasítás 

a támogatás-igénylési dokumentáció a megadott projekt adatlap 
formájában került kitöltésre, valamint az adatlap formai változtatása 
nélkül került benyújtásra. 

ha nem: hiánypótlás 

a támogatás-igénylési adatlap hiánytalanul kitöltve, az arra jogosult által 
cégszerű aláírással került benyújtásra. ha nem: hiánypótlás 

a támogatás-igénylési dokumentáció tartalmazza az alábbi 
dokumentumokat: 

ha nem: hiánypótlás 

- projekt adatlap 
- megvalósíthatósági tanulmány7 
- PAD és mellékletei:8 
     - 30 napnál nem régebben kelt Projekt Alapító Dokumentum (PAD); 

     - műszaki leírás; 
     - költségtábla; 
     - stratégiai illeszkedés bemutatása. 

- aláírási címpéldány 
- átláthatósági nyilatkozat 

- jogerős építési engedély9 

                                                      
6 kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges amennyiben az építésre irányuló 
közbeszerzés megindításához előkészítési tevékenység támogatása is szükséges 
7 a kerékpárút-hálózat fejlesztése, valamint kizárólag megvalósíthatósági tanulmány készítéséről 
szóló projektjavaslat esetén nem szükséges 
8 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges 
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- nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő vállalja, hogy a 

beruházással érintett ingatlanok tulajdonjogát vagy az elhelyezni 
kívánt létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosító korlátolt 
dologi jogot legkésőbb 2015. augusztus 31-ig megszerzi;10 

- nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő vállalja, hogy a 

projektjavaslata tárgyában létrejött támogatási szerződés 
megkötésétől számított másfél éven belül, de legkésőbb 2015. 
október 31-ig a projekt műszaki és pénzügyi zárását befejezi,11 

 
A projektjavaslat befogadható, amennyiben teljesíti a felhívásban meghatározott 
befogadási kritériumokat.  
 
A formai ellenőrzés eredményeképpen az irányító hatóság befogadja, és tartalmi 
ellenőrzésre, valamint értékelésre bocsátja, vagy elutasítja a beérkezett támogatás-
igénylést. 
 
Elutasítás esetén a levélben jelezni kell az elutasítás részletes okait és a kifogás 
benyújtásának lehetőségét és módját. 
 
A projektgazda kifogással élhet. A levélben jelezni kell, amennyiben a projektjavaslat új 
eljárási folyamat megindításával újra beadható. 
 
A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésének és meghozatalának eljárását a beérkezés 
sorrendjében a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig kell lefolytatni. 
 
XI.3. A HIÁNYPÓTLÁS RENDJE 
 
Ha a befogadást követően a pályázó által benyújtott projektjavaslat nem felel meg jelen 
Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott követelményeknek, illetve a 
támogathatósági feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok nem kerültek 
benyújtásra, illetve hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, abban az esetben az 
irányító hatóság legalább 7, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az összes hiány vagy 
hiba egyidejű megjelölése mellett felszólítja a pályázót a projektjavaslat kijavítására. 
 
Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.  
 
Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti nap (vasárnap és ünnepnapok), akkor a 
határidő a következő munkanapon jár le. 
 
Hiánypótlás esetén az NFK döntési határideje a hiánypótlás kiküldésének napjától a 
hiánypótlás beérkezéséig meghosszabbodik. 
 
XI.4. TARTALMI ÉRTÉKELÉS 
 
A projektjavaslat szakmai értékelését a tartalmi ellenőrzési szempontok vizsgálatát 
követően kell lefolytatni. 

                                                                                                                                                                         
9 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
10 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
11 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
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A befogadott és a támogathatósági szempontból ellenőrzött projektjavaslatokat az 
esetleges hiánypótlás eredményétől függetlenül kell szakmai értékelésre bocsátani. A 
szakmai értékelés folyamata a projektjavaslatok minőségének vizsgálatát és az ez alapján 
történő minősítését foglalja magában. 
 
A projektjavaslatok tartalmi értékelése az alábbi értékelési szempontrendszer mentén 
történik: 
 

 Értékelési szempont 
1 Projekt előkészítettségének, ütemtervének értékelése 

2 
A projekt céljának, a KözOP-ban megfogalmazott céloknak, 

stratégiáknak való megfelelés 
3 Gazdasági megtérülés értékelése 

4 
A megvalósítás során fellépő kockázatok és azok kezelési módjának 

értékelése 
5 Projekt műszaki fenntarthatóságának értékelése 
6 Projekt környezeti fenntarthatóságának értékelése 

7 
A projekt megvalósításához szükséges jogerős építési engedélynek 

rendelkezésre kell állnia12 

8 
Olyan projekt, amely célja új, zöldmezős beruházásra irányuló 

tervezés, csak kivételesen, egyedi döntés alapján támogatható13 

9 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a beruházással érintett 
ingatlanok tulajdonjogát vagy az elhelyezni kívánt létesítmény 

rendeltetésszerű használatát biztosító korlátolt dologi jogot legkésőbb 
2015. augusztus 31-ig megszerzi14 

11 
Kivitelezésre irányuló projekt kizárólag abban az esetben támogatható, 

ha a projekt támogatási igénye nem haladja meg a bruttó 200 millió 
Ft-ot.15 

12 

Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektjavaslata 
tárgyában létrejött támogatási szerződés megkötésétől számított 

másfél éven belül, de legkésőbb 2015. október 31-ig a projekt műszaki 
és pénzügyi zárását befejezi16 

 
Az egyes értékelési szempontok vizsgálata szöveges „módon történik. A szükséges 
források rendelkezésre állása esetén az értékelési szempontoknak való megfelelés esetén 
irányító hatóság a pályázatot elfogadásra javasolja.  
 
Forráshiány estén a fenti kritériumok alkalmazása mellett az egyes projektek támogatása 
során előnyben részesülnek a kockázati szempontból kedvezőbb, és a költség-haszon 
elemzési vizsgálat alapján magasabb megtérülési jellemzőkkel rendelkező projektek, 
illetve az N+2 ,N+3 szabály betartását jobban segítő projektek. 
 
Amennyiben a támogatást igénylő szervezet nyilatkozattételi kötelezettségeinek nem tesz 
eleget, az a projektjavaslat elbírálásból való kizárását eredményezi. 
 
                                                      
12 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
13 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
14 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
15 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
16 kizárólag a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén szükséges 
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Az értékelési szempontoknak való megfelelés esetén irányító hatóság a projektjavaslatot 
támogatásra javasolja.  
 
Az értékelés eredményeképpen irányító hatóság vezetője döntési javaslatot fogalmaz meg. 
 
XI.5. A TISZTÁZÓ KÉRDÉS 
 
Ha az értékelő megítélése alapján a projektjavaslatban található információ nem 
egyértelmű, nem elegendő az érdemi értékelés elvégzéséhez, ellentmondásokat tartalmaz, 
az irányító hatóság a pályázótól az értékeléshez szükséges információkat legalább 3, de 
legfeljebb 15 napos határidő biztosításával bekéri. A tisztázó kérdésre határidőn túl 
beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Tisztázó kérdés esetén az NFK döntési határideje a tisztázó kérdés kiküldésének napjától a 
válasz beérkezése napjáig terjedő időtartammal meghosszabbodik. 
 
XI.6. HELYSZÍNI SZEMLE 
 
A projektjavaslat támogatására vonatkozó döntés meghozatalához szükséges információk 
begyűjtéséhez az irányító hatóság a projektjavaslat megvalósításának helyszínén vagy a 
pályázónál előzetes helyszíni szemlét rendelhet el. Az előzetes helyszíni szemle 
elrendelésének előterjesztése a projektmenedzser, illetve az értékelő (ha az értékelést 
nem a projektmenedzser végzi) feladata. Az előzetes helyszíni szemlét az irányító hatóság 
vezetője rendelheti el. Az előzetes helyszíni szemle lefolytatására rendelkezésre álló idő a 
helyszíni szemle elrendelésétől számított 8 nap, amely beleszámít az értékelésre 
rendelkezésre álló időtartamba. 
 
XI.7. A DÖNTÉS 
 
Az irányító hatóság a befogadási döntését követő értékelés alapján fogalmazza meg 
döntési javaslatát, melyről 

A) Az irányító hatóság vezetője dönt az egymilliárd forintot meg nem haladó 
támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról, 

B) Az NFK dönt az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok 
támogatásáról vagy elutasításáról 

C) Az NFK dönt a kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről 
 

Ha a pályázó projektjavaslatában valótlan adatot közölt, vagy valótlan tartalmú 
nyilatkozatot tett – a nyilvánvaló adminisztrációs hiba esetét kivéve – a projektjavaslat 
nem támogatható. 
 
A kötelezettségvállalás csak a projekt műszaki tartalmának megvalósításához lényegileg 
szükséges [feltételes] közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként megkötött vállalkozási 
szerződés(ek)en alapuló, pontos összeg(ek)re születik meg.17 
 
Az akciótervi nevesítés nem eredményezi a támogatási szerződés megkötésének 
kötelezettségét 

                                                      

17 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges amennyiben az építésre irányuló 
közbeszerzés megindításához előkészítési tevékenység támogatása is szükséges 
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XI.8. ÉRTESÍTÉS A DÖNTÉSRŐL 
 
A döntésről az irányító hatóság tájékoztatja a pályázót.  
 
Az irányító hatóság a támogatói döntésről szóló részletes tájékoztatást és a támogatási 
szerződés tervezetét a döntés meghozatalától számított 10 napon belül küldi meg. 
 
Az irányító hatóság az elutasító döntés meghozatalától számított 10 napon belül értesíti a 
pályázót a projektjavaslat elutasításáról. 
 
Az értesítő levél tartalmazza 

a) a projektjavaslat elutasításának részletes indokolását; 
b) a kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról való tájékoztatást. 

 
A döntésről történő tájékoztatást követően a pályázó jogosult a projektjavaslatra 
vonatkozóan a döntési javaslatot megismerni. 
 

XII. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE 
 
XII.1. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
 
A támogatási szerződés megkötése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. fejezetében 
rögzített módon történik. 
 
A támogatási szerződés megkötése csak a projekt műszaki tartalmának megvalósításához 
lényegileg szükséges [feltételes] közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként megkötött 
vállalkozási szerződés(ek)en alapuló, pontos összeg(ek)re kerül megkötésre.18 
 
A támogatási szerződést az irányító hatóság és a kedvezményezett köti meg. 
 
A támogatási szerződés megkötéséhez – de legkésőbb az első kifizetési kérelemhez - a 
kedvezményezett köteles benyújtani 

a) a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult aláíró személy vagy személyek - a 
költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény, közalapítvány, 
100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság kivételével - bank által igazolt, 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját, 

b) a kedvezményezett - a költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási 
intézmény, közalapítvány, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság 
kivételével - alapító (létesítő) okirata, illetve a külön jogszabály szerinti 
nyilvántartást igazoló okiratot, 

c) egyszeri elszámolók kivételével a saját forrás rendelkezésre állását igazoló 
dokumentumok vagy nyilatkozatokat, 

d)  ha a projektgazda lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárást, a megjelent 
hirdetmény, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezés, 
jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) 
határozata, valamint a vállalkozói szerződést, 

                                                      
18 a kerékpárút-hálózat fejlesztése esetén nem szükséges amennyiben az építésre irányuló 
közbeszerzés megindításához előkészítési tevékenység támogatása is szükséges 
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e)  ha a projektgazda a projektadatlapot a 6. § (2) bekezdésének megfelelően 
kizárólag elektronikusan, hitelesítés nélkül nyújtotta be, a kedvezményezett 
nevében aláírásra jogosult aláírásával ellátott projektadatlapot, 

f) a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági 
engedélyt, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló 
dokumentumokat,19 

g) a projektgazda beruházással érintett ingatlanán fennálló tulajdonjogát igazoló, 60 
napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy ha az ingatlan nem tartozik és nem is kerül 
a projektgazda tulajdonába, a tulajdonosnak a beruházás megvalósításához történő 
hozzájárulását igazoló dokumentum, amely megjelöli a projektgazdának az 
ingatlannal kapcsolatos jogát. 
 

A támogatási szerződés megkötéséhez a fenti dokumentumok ismételt benyújtása nem 
szükséges, ha azok korábban már benyújtásra kerültek, és azok tartalma a befogadást 
követően nem módosult. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 
tartozó kedvezményezett részére a támogatási szerződés megkötésének feltételeként, a 
szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása is előírható. 
 
Az irányító hatóság a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 
beérkezésétől számított 10 napon belül az általa aláírt támogatási szerződést a 
kedvezményezettnek megküldi. Ha a megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, 
az irányító hatóság a beérkezéstől számított 10 napon belül az összes hiány, illetve hiba 
egyidejű megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. 
 
XII.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
A támogatási szerződés módosítása a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 22. fejezetében 
rögzített módon történik. 
 
Ha a kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a 
támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól 
számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelentést 
követően a támogató a támogatási szerződésben rögzített határidőn belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 
 
A kedvezményezett a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha 
 

a) a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben 
meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik, 

b) a projekt összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik 
a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben 
rögzített bontáshoz képest  

c)  a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy 
támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének 
összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti 
bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest, 

                                                      
19 kivéve kerékpárút-hálózat fejlesztését, ahol jogerős engedélyek megléte szükséges 
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d) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. 
 

A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység 
az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. 
 
A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet 
költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására, kivéve ha 

a) jogszabály eltérően rendelkezik, 
b) vis maior esemény következik be, vagy 
c) a projekt elszámolható összköltsége az általános forgalmi adó mértékének emelése 

következtében megemelkedik, és a megnövelt áfa-tartalommal benyújtott kifizetési 
igénylések alapján kifizetendő támogatás összegére az eredetileg megítélt 
támogatás nem nyújt fedezetet. 
 

A kedvezményezettnek a szerződésmódosítási kérelmét megfelelő indoklással 
alátámasztva kell az irányító hatósághoz benyújtania. 
 
A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kedvezményezett nevét, 
b) a támogatási szerződés számát, 
c) a kérelmezett elszámolható összköltséget, 
d) a kérelmezett támogatási összeget és 
e) a költségnövekmény okait dokumentumokkal alátámasztva. 
 

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás 
összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az 
eredeti arányoknak megfelelően. 
 
XII.3. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSSEL VALÓ 
MÓDOSULÁSA 
 
A kedvezményezett legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban 
tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt az 
Ámr. 121. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények bármelyike bekövetkezik, 
valamint a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetve a projekt jellemzői a XII.2. a)-c) 
pontjában meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak. A bejelentést 
követően a támogató a támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített határidőn 
belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetésből 
nyújtott támogatás feltételeinek módosítására, a támogatói okiratban vagy a támogatási 
szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, 
annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszakövetelésére, továbbá más szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 
 
XII.4. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 
 
A közbeszerzési ellenőrzés támogatási szerződés módosítása a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 23. alcímében (37.§-46.§) rögzített módon történik. 
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XII.5. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS/PROJEKT STÁTUSZ JELENTÉS, 
KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 
 
A támogatások pénzügyi lebonyolítása a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes 
rendeletben, valamint a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben szabályozott módon 
történik. 
 
A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől havonta egy alkalommal a 
támogatási szerződésben meghatározott időpontban köteles előrehaladási jelentést 
(Projekt Státusz Jelentés: PSJ) benyújtani az irányító hatóság részére. A projekt 
előrehaladási jelentés beadásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott 
időpont.  
 
XII.6. BIZTOSÍTÉKOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
A kedvezményezett köteles biztosítékot nyújtani a támogatási szerződéstől történő 
elállásból, illetve szabálytalanságból eredő esetleges, a kedvezményezettet terhelő 
visszafizetési kötelezettség biztosítására. A támogatási összeg – beleértve az előleget is – 
első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a támogatási szerződés rendelkezései 
szerinti biztosíték(ok) rendelkezésre áll(nak). Biztosíték nyújtására nem kötelesek a 2007-
2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó 
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 60. §-ában foglalt 
szervezetek, az ott meghatározott esetekben és a 2007-2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) 33. § (8) bekezdés e) h) pontjában és (9) 
bekezdésében foglalt szervezetek, az ott meghatározott esetekben. 
 
A 281/2006. Korm. rendelet 57. § (3) bekezdésében felsorolt kivételi körbe nem tartozó 
kedvezményezettek esetében, amennyiben a kedvezményezett nem, vagy csak részben 
tesz eleget visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott 
határidőben, úgy az irányító hatóságot megilleti az azonnali beszedési megbízás 
érvényesítésének a joga a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető – fizetési számlája tekintetében, amely beszedési megbízás 
érvényesítésére a felhatalmazó nyilatkozatot a kedvezményezett legkésőbb az első 
folyósításig az irányító hatóság rendelkezésére bocsát. 
 
A biztosítékokra vonatkozó részletszabályokat a jelen felhíváshoz kapcsolódó támogatási 
szerződés minta ún. Tájékoztató a biztosíték nyújtásához melléklete tartalmazza. 
 
XII.7. KEDVEZMÉNYEZETTI ELŐLEGIGÉNYLÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
Az előlegigénylés szabályai tekintetében - az alábbi kiegészítésekkel - a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57. §-a, valamint a 114/G. §-a az irányadó. 
 
Támogatási előleg a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához 
szükséges legkisebb összegben nyújtható. Az előleg mértéke és összege nem haladhatja 
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meg a kedvezményezetti finanszírozású tevékenységek 25%-át de legfeljebb 
háromszázmillió forintot. 
 
Az előleg legmagasabb mértékétől a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §-ában 
szabályozott módon, az előleg legmagasabb összegétől az Ámr. 91§-ában szabályozott 
módon van lehetőség eltérni. 
 
Ha a projekt megvalósítási költségeinek felmerülése azt indokolttá teszi úgy 
előlegigénylésre és folyósítására több részletben is sor kerülhet, Ez esetben az előleg - első 
részletének folyósítását követően - fennmaradó részét a projekt elindítását követően is 
lehet igényelni. 
 
Az előleggel legkésőbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni. 
 
Az előlegből származó kamatot a projekt céljára kell fordítani. 
 
XII.8. FINANSZÍROZÁS MÓDJA 
 
A támogatások folyósítására a 281/2006. Korm. rendelet 19. § (4)-(4a) pontokban 
szabályozott módokon kerülhet sor. 
 
XII.9. PROJEKTFENNTARTÁS 
 
Megvalósítási projekt esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projektet a 
1083/2006 EK rendelet 57. cikkely (1)-(4) bekezdése szerint fenntartja és üzemelteti. A 
pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti 
célnak megfelelően a szerződésben rögzített befejezési határidőtől kezdődően a 
jogszabályban meghatározott vagyonkezelőnek, üzemeltetőnek átadja, azok 
nyilvántartásba vételéről, működtetéséről és fenntartásáról a továbbiakban az illetékes 
vagyonkezelő gondoskodik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A megvalósult 
infrastruktúra fenntartását és folyamatos működtetését minimum öt évig biztosítani kell. 
 
A 2007-2013 közötti programkezelési időszakban megvalósított projektek lezárására és 
fenntartásra vonatkozó előírások összefoglalását a Segédletek között található, 2011. 
szeptember 15-i naptól hatályos, „A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósított 
projektek zárásának és fenntartásának kezeléséhez” c. útmutató tartalmazza. 
 
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első Projekt Fenntartási Jelentés 
(továbbiakban: PFJ) tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási kötelezettség kezdő 
napja, azaz a projekt befejezését követő nap. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a 
kezdőnaptól számított projektév (12 hónap) utolsó napja.  
 
Lehetőség van speciális projektév szerinti jelentéstételre. Speciális projektév szerinti 
jelentéstétel esetén a jelentések tárgyidőszaka speciális projektévhez (pl. üzleti év, tanév, 
naptári év) igazodik.  
 
XII.10. KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
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szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 81.§(1) szakasza alapján a támogatást igénylő 
vagy a kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony 
időtartama alatt a az irányító hatóság döntése ellen az irányító hatóságnál a központi 
koordinációs szervnek címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási 
igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására 
vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás 
folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, 
illetve a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtására a kifogásolt döntésről 
való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül egy alkalommal, az indokok 
megjelölésével van lehetőség. A kifogás benyújtásának és a kifogások kezelésének 
részletszabályait a Kormányrendelet 33. alcíme (Kifogás) tartalmazza.  
 




