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FELHÍVÁS 

köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására 

A Felhívás címe:  

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 

A Felhívás kódszáma:  

EFOP-4.1.5-16 

Magyarország Kormányának felhívása a nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók
1
 részére 

az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztésének megvalósítása 

érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő 

köznevelési infrastruktúra biztosítását. A cél elérését a Kormány nem állami fenntartású köznevelési 

intézményfenntartók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 és 500 millió forint közötti 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a 

Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja
2
, hogy: 

 projektje megvalósításával hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési 
intézmények fejlesztési céljának eléréséhez; 
 

 a fejlesztések keretében elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, 
továbbá a tanulók hátránykompenzációját; 

 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet. 

 

                                                      
1
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 

feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

Felhívás további fejezeteiben! 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

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

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

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

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

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

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

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  

  

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

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

 

A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása jelentősen 

átrendezte a köznevelés területén a fenntartói struktúrát. A köznevelési intézmények jelentős hányadát 

érintette a fenntartóváltás folyamata: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mellett az egyházak és a 

nemzetiségi önkormányzatok intézményfenntartó szerepe is növekedett. A civil és egyéb magán 

fenntartók szerepvállalása is fontos és számottevő.  

 

Feladatellátási helyek száma fenntartó típusonként a kevésbé fejlett régiók területén,  

2015/2016. tanév  

 

Forrás: Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés, 2015/2016 (2015. október 1-jei állapot)  

 

Az elmúlt 6 év alatt az egyházi jogi személyek által fenntartott intézmények száma megduplázódott, a 

tanulói létszám meghaladja a 200. 000 főt. Emellett a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézményekben tanulók száma megnégyszereződött. 
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Köznevelési intézményekben tanulók 

Fenntartó   
2010-

2011-es 
tanév 

2011-
2012-es 
tanév 

2012-
2013-as 
tanév 

2013-
2014-es 
tanév 

2014-
2015-ös 
tanév 

2015-
2016-os 
tanév 

Egyházhoz, 
vallási 
közösséghez 
tartozó 
összesen Száma 112 513 134 875 181 852 195 226 199 561 204 302 

  

Aránya 6,39% 7,74% 10,63% 11,72% 12,32% 12,83% 

Állami, 
önkormányzati, 
alapítványi, 
magán 
összesen Száma 1 643 903 1 604 790 1 525 940 1 465 890 1 411 715 1 375 901 

  
Aránya 93,43% 92,06% 89,17% 88,01% 87,14% 86,38% 

Nemzetiségi 
önkormányzati 
összesen Száma 3 120 3441 3471 4550 8737 12592 

 
Aránya 0,18% 0,20% 0,20% 0,27% 0,54% 0,79% 

Összes 
Száma 1 759 536 1 743 106 1 711 263 1 665 666 1 620 013 1 592 795 

  
Aránya 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Gyermekek, tanulók száma fenntartó típusonként, illetve intézménytípusonként, nappali rendszerű 

oktatásban a kevésbé fejlett régiók tekintetében, 2015/2016 tanév 

 

Forrás: Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés, 2015/2016 (2015. október 1-jei állapot)  

Óvoda 829 5 196 866 1 337 17 200 3 013 219 250

Általános iskola 424 535 814 5 639 6 980 81 142 6 095 525 205

Szakiskola 851 51 839 110 0 6 957 5 351 65 108

Speciális szakiskola 4 018 1 100 0 0 105 89 5 312

Gimnázium 69 022 5 141 617 4 397 29 728 5 378 114 283

Szakközépiskola 7 191 99 238 0 1 081 15 061 9 218 131 789

Alapfokú 

művészetoktatás 79 597 0 698 1 530 12 452 82 481 176 758

Kollégium 17 299 14 582 446 134 7 436 2 497 42 394

Fejlesztő nevelés-

oktatás 1 341 0 0 0 144 318 1 803

Megnevezés KLIK
Állami 

szervezet

Települési 

önkormányzat, 

nemzetiségi 

önkormányzatok, 

önkormányzatok 

társulásai

Állami 

felsőoktatási 

intézmény

Egyházi jogi 

személy, vallási 

tevékenységet 

végző szervezet, 

egyházi 

felsőoktatási 

intézmény

Alapítvány, 

egyéb 

magán 

fenntartók

Összesen
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Az egyházi tulajdonba visszakerülő ingatlanok, illetve az egyház és a nemzetiségi önkormányzat által 

átvett köznevelési intézmények sokszor elavult, infrastrukturálisan rossz, energiahatékonysági 

szempontból nem kielégítő állapotban vannak, illetve a mindennapos testnevelés feltételeinek nem tudnak 

eleget tenni. A mindennapos testnevelés bevezetése a testnevelés óraszámok növekedését 

eredményezte valamennyi köznevelési intézményben, mely igény kiszolgálását a rendelkezésre álló 

infrastrukturális feltételek nem minden esetben tudják megfelelő módon kiszolgálni. A Köznevelés-

statisztikai adatgyűjtés 2014/2015. évre vonatkozó adatai alapján az egyházi, alapítványi, egyéb magán 

fenntartók esetében a kevésbé fejlett régiókban működő általános iskolák közül számos intézmény nem 

rendelkezik tornateremmel. Így a minőségi oktatás feltételei nem teljesülnek.  
 

Az EFOP fejlesztési keretében az EFOP-4.1.1-15 Egyes egyházi oktatási infrastrukturális  fejlesztések 

című felhívás (keretösszeg: 14,42 Mrd Ft) a nagyobb tanulólétszámú iskolák, feladat-ellátási helyek 

(minimum 350 fő a feladat-ellátási helyen) fejlesztésére nyújtott lehetőséget. A fejlesztés tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a nagy létszámú és jelentőségű intézmények számára is korlátozottan nyújtott fejlesztési 

lehetőséget a felhívás, mivel az intézmények több feladat-ellátási helyen működnek, amelyeken külön-

külön nem volt meg az elvárt tanulói létszám, így racionalizálni sem volt lehetőség, vagyis egy épületben 

elhelyezni a több száz, akár ezer fős tanulói csoportot. A kisebb tanulólétszámú egyházi fenntartású 

iskoláknak szintén a feltételrendszer miatt nem állt módjában kérelmet benyújtani, ezért ezeket a 

fejlesztésből kimaradt intézményeket, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok által és a civil szervezetek 

által fenntartott köznevelési intézményeket kívánja jelen felhívás támogatni 16, 24 Mrd Ft keretösszeggel. 

Az állami fenntartású intézmények számára az EFOP-4.1.2-16 nyújt támogatási lehetőséget 90,55 Mrd Ft 

értékben. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27.§ (11) bekezdése alapján a 

2012/2013. tanévtől, a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti 

oktatás is folyik, felmenő rendszerben kellett megszervezni a mindennapos testnevelést. Az Nkt. 97.§ 

(6) bekezdése ütemezését figyelembe véve a 2015/2016-es tanévben már minden évfolyamon kötelező a 

mindennapos testnevelés. A megnövekedő testnevelés óra számok megnövekedett infrastrukturális 

igényeket is vonnak maguk után. Ennek megfelelően szükséges felülvizsgálni és javítani a fenti 

beavatkozások megvalósítását támogató sport- és szabadidőegységek, valamint az eszközellátottság 

helyzetét is, valamint törekedni kell arra, hogy az olyan területeken, ahol nem megfelelőek az 

infrastrukturális feltételek (pl. tornaterem hiány) ott ezek enyhítésére beruházások valósuljanak meg. 

Illeszkedés a stratégiai környezethez: 

A Köznevelés-fejlesztési stratégia az Európai Unió Európa 2020 stratégiájának kiemelt célkitűzéseivel 

összhangban a magyar köznevelés helyzetét is értékelve kijelöli az ágazat fejlesztési irányait a 2014-2020 

közötti időszakra. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy 

minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer 

kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen 

alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való 

sikeres részvételre.  

 

A Köznevelés-fejlesztési stratégia helyzetértékelésében tett megállapításokra (pl. Az intézmények tárgyi 

feltételeinek színvonala erősen eltérő, kihasználtságuk területileg nem egységes; a hátrányos társadalmi-

gazdasági hátterű tanulókat nagy arányban oktató, illetve települési hátránnyal rendelkező iskolák 

pedagógusellátottsága rosszabb, az ilyen iskolákban való tanítás kevesek számára motiváló) épülve 

azonosításra került a stratégia célrendszerének általános céljai között a „Minden gyermek, tanuló sikeres 

felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés” megteremtésének fontossága,valamint „A 

minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony 
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köznevelés” kialakítása. A stratégiában foglalt fenti célokkal összhangban került tervezésre jelen felhívás, 

amely a megvalósuló fejlesztések révén teremti meg a méltányos és korszerű infrastrukturális feltételeket 

az érintett intézményekben. 

A fejlesztéssel elérni kívánt eredmények hozzájárulnak a Végzettség nélküli iskolaelhagyás középtávú 

stratégiában megfogalmazott célok teljesítéséhez is, ugyanis a felhívás keretében tervezett 

infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi, technikai, eszköz és 

infrastrukturális feltételeket a köznevelési intézményekben, amelyek a fenti stratégiákban, azok cselekvési 

terveiben kidolgozott intézkedések megvalósításához nélkülözhetetlenek. 

A T.E.S.I. 2020 stratégia a nemzetközi és hazai helyzetelemzésre támaszkodva, figyelembe véve az 

interdiszciplináris megközelítésből fakadó tudományterületi kritériumokat, meghatározza a minőségi 

testnevelés magyarországi kialakításához és megvalósításához szükséges környezeti feltételek elérését 

biztosító útvonaltervet. A mindennapos testnevelés minőségi fejlesztése megkerülhetetlen kérdéssé vált a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt eredményei alapján, fenntartótól függetlenül, minden iskolatípust 

figyelembe véve. A stratégia több célkitűzést jelöl meg, amelyekből jelen koncepcióhoz a minőségi 

testnevelés-oktatás feltételeinek kialakítása a köznevelés rendszerében megnevezésű célkitűzés 

illeszkedik.  

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája köznevelési pillérének jelen felhíváshoz is kapcsolódó 

jövőképe egy olyan minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása, amely az európai és globális 

társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, a 

felsőoktatásban és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A stratégia egyik fő 

célkitűzése az alkalmazkodás képességének megalapozása az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges készségek elsajátításának elősegítése révén, annak érdekében, hogy a jövő állampolgárait 

felkészítse többek között a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs és 

kommunikációs technológiák óriási térhódításával járó változásokra.  

 

A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és 

szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek 

felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. 

A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) 

beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való 

hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósítását a gyerekek oktatási esélyeinek növelésén keresztül 

támogatja. 

A felhívás az alábbi intézkedés mentén kapcsolódik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programhoz: EFOP 4.1 intézkedés: A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális 
fejlesztések.  
 
Az intézkedés támogatja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozását a 

közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-

képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. A köznevelési intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének fő célja az intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségének, ezáltal az oktatás 

színvonalának emelése, és az intézmények eredményességének növelése.  

A felhívás célja: 

A felhívás átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése. Cél az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek által 

fenntartott köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó 

oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. 
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Részcélok: 

 a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű 

nevelési, oktatási környezet kialakítása, illetve a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott (eszköz- és 

felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök 

beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. 

A projekt célcsoportja: 

A fejlesztéssel érintett intézményi kör a nem állami fenntartású köznevelési intézmények. A projekt 

közvetlen célcsoportja az Nkt. 7§ (1) b)-e),  j) szerinti, fejlesztéssel érintett intézmények pedagógusai, 

tanulói. 

Amennyiben a fejlesztésben érintett feladatellátási
3
 helyen több helyrajzi számon szerepelnek oktatási célt 

szolgáló, vagy a köznevelési intézmény mindennapi működéséhez köthető funkciókat ellátó épületek, a 

fejlesztés a feladatellátási hely minden helyrajzi számát érintheti. 

Nem nyújtható támogatás a 2007-2013-as tervezési időszakban európai uniós forrásból azonos műszaki 

tartalommal már fejlesztésben részesült intézményi funkciók ismételt fejlesztésére. Ide nem értve azokat a 

fejlesztendő intézményeket, ahol az azonos tartalommal történő, a 2014-2020-as tervezési időszakban 

uniós forrásból megvalósuló fejlesztést a tanulói létszám jelentős növekedése általi kapacitásbővítési 

igényt megfelelő alátámasztottsággal indokolja. 

Nem nyújtható támogatás a kirekesztést eredményező oktatás-szervezési gyakorlatot folytató 

intézmények részére. 

Jelen felhívás célcsoportját képző intézmények tanulói létszámára vonatkozóan betartandó kritérium, 

hogy az adott intézmény tanulói létszáma az elmúlt 5 évben nem csökkent a hazai demográfiai 

trendeket meghaladó mértékben, ide nem értve azokat az intézményeket, melyeknek beiskolázási 

körzetében nincs más azonos típusú köznevelési feladatot ellátó, elérhető intézmény, vagy amelyek olyan 

településen találhatók, ahol csak egy általános iskolai feladatellátást végző köznevelési intézmény 

található. 

A felhívás kapcsolódik az  EFOP-3.1.5-16 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” c. kiemelt projekt tevékenységeihez azon intézményekben, amelyek az EFOP-3.1.5-16-ban 

támogatásban részesülnek. Ezen intézményekben jelen projekt infrastruktúrális intézkedései támogatják 

az ott megfogalmazott célokat.  

Azon támogatást igénylőknek, amelyek jelen felhívás keretében támogatást nyernek és egyúttal az EFOP-

3.1.5-16 felhívás támogatott intézményei is, kötelezően tájékoztatni kell a kiemelt projekt gazdáját (az 

Oktatási Hivatalt) a támogatott kérelemről, és ennek kapcsán az eszközlistát egyeztetniük kell. (A jelen 

felhívásban támogatásra megítélt eszközök nem szerezhetőek be az EFOP-3.1.5-16-ban, illetve a jelen 

felhívás eredményeképpen megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések nem támogathatóak az EFOP-

3.1.5-16 projektből.) 

 

 

 

                                                      
3
 Lásd a Felhívás 8. fejezetében található fogalommagyarázatban. 
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Az Európai Bizottság EGESIF_15-0024-01 2015.11.11. útmutatója  

Deszegregációs útmutató, amely lényege, hogy elősegítse a tagállamokban az olyan oktatási 

beruházásokat, amelyek kezelik az európai faji egyenlőségi irányelvben foglaltakat (2000/43/EK), 

amelyben az Európai Unió minden tagállam számára kötelezettségként előírja a hátrányos 

megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet, valamint különösen a faji és etnikai származáson 

alapuló megkülönböztetés megakadályozását elsősorban a szociális védelem, oktatás, árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása területén. 

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

fenti célkitűzésnek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16,24 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324  db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a 

továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves 

fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14:00 

óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 

1. A feladatellátási helyekhez, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek: 

 funkció nélküli épületek/épületrészek oktatási célnak megfelelő átalakítása 

 korszerűsítés 

http://www.szechenyi2020.hu/
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 bővítés 

 átalakítás 

 rekonstrukció, modernizáció 

 többfunkcióssá tétel 

 műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása 

 képzésre alkalmas terek kialakítása 

2.  A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához 

nélkülözhetetlen fejlesztések  

 kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása  

 a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, 

felújítása. 
 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 
Akadálymenteítés (fizikai és infokommunikációs) 

Projekt előkészítés: 
 
A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó tevékenységek:  

- Megvalósíthatósági tanulmány készítése;  
- Műszaki tervdokumentumok, kiviteli és engedélyeztetési tervek elkészítése;  
- Közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása;  
- Az iskolák felmérése tanulólétszám, infrastrukturális feltételek, megközelíthetőség 

alapján. 

 
 

Projektmenedzsment: 
 
Részletesen lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című részben. 

 
Horizontális szempontok megvalósítása: 

 

Részletesen lásd a 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével 

kapcsolatos elvárások című részben. 

 
Tájékoztatás, nyilvánosság: 

 

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete 

tartalmazza. 

Könyvvizsgálat: 

Részletesen lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című részben. 
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3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

1.  Integráltan oktatható fogyatékkal élő tanulók számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 

 

2. Az intézmények udvarának (iskolaudvarának) akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, 

tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, 

udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés) 

 

3. Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, 

berendezési tárgyak és bútorok beszerzése  

 

4. Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő 

helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. 

iskolaudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet 

kialakítása 

 

5. Étterem-konyhaegység (Melegítő-, főzőkonyha, ebédlő) infrastrukturális beruházásai és 

kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések. 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak. 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 
 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenység nem támogatható. 

 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  

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

szükséges: 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmények 

A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi, számszerűsített szakmai célokat szükséges elérni: 
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Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

 

A feladatellátási helyek, kollégiumok fejlesztéséhez 
kapcsolódó építési  tevékenységekkel érintett, valamint 
a mindennapos testneveléshez szükséges terek 
(tornaterem, sportudvar) összes alapterülete 

Az eredmény leírása 

 

A feladatellátási helyek, kollégiumok fejlesztéséhez 

kapcsolódó építési  tevékenységekkel érintett, valamint 

a mindennapos testneveléshez szükséges terek 

(tornaterem, sportudvar) összes bruttó alapterülete 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 280 

Mértékegység m
2
 

Igazolás módja 

 

A projektbeszámoló részét képező tervezői nyilatkozat, 
használatba vételi engedély 

 

 

Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés az alábbi feltételekkel 

támogatható: 

 1. nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és 

 2. a támogatást igénylő nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és 

funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, vagy egyéb jogcímen használt épülettel. 

 ingatlan vásárlás a projekt keretében nem lehetséges. 

 

A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen 

fejlesztések (tornaterem, sportudvar stb. kialakítása) csak a köznevelési intézmény tanulólétszámának 

megfelelően támogathatóak, összhangban az MSZ 24203 szabvánnyal.  

 

A Megvalósíthatósági tanulmányban szükséges bemutatni:  

A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelemhez csatolt megvalósíthatósági 

tanulmányban (a Felhívás mellékletét képező sablonnak megfelelő szempontok szerinti 

tartalommal) szükséges bemutatni a projekt megvalósításának eszközeit és módját, kiemelten: 

 a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely aktuális infrastruktúrájának bemutatását 

 az iskolai férőhelyek jelenlegi kihasználtságát, és  - a helyi népességi adatok alapján - a következő öt 

évben az intézmény várható tanulólétszámát, kihasználtsági arányát. Ennek keretében szükséges 

kitérni arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű tanulók aránya miképp alakul a 

köznevelési intézmény fejlesztésben érintett feladatellátási helye vonatkozásában. A férőhely 

kihasználtság – statisztikai adatokkal alátámasztottan - nem csökkenhet a fejlesztés eredményeképp 

létrejött engedélyezett férőhelyszám 85 %-a alá. 

 bővítés esetében szükséges annak indokoltságát 

 a 2007-2013-as tervezési időszakban európai uniós forrásból megvalósított fejlesztéseket, annak jelen 

projekthez való részletes kapcsolódását ügyelve a felhívás 1.2 pontjában rögzítettekre, illetve a 2014-

2020-as időszakban megvalósuló szinergikus projekteket 

 annak alátámasztását, hogy a a a tervezett fejlesztés hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentéséhez 

 annak bemutatását, hogy a fejlesztés hozzájárul a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás 

megvalósításához, továbbá az intézmény nem folytat kirekesztést eredményező oktatás-szervezési 

gyakorlatotannak bemutatását, hogy adott intézmény tanulói létszámának alakulása az elmúlt 5 évben 

a hazai demográfiai trendekhez képest hogyan alakult 

 a támogatott intézmény esetében a tanulói teljesítménymérés eredményei a hazai (települési 

szempontból vizsgált) átlagához való viszonyt (amennyiben releváns) 
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 a kivitelezés időtartama alatt a köznevelési feladatellátás biztosításának módját, (pl. bérleti díj) 

 amennyiben a fejlesztéshez az el nem számolható költségek tekintetében önrész biztosítása is 

szükséges, akkor annak rendelkezésre állását a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

bemutatni. 

 részletes beruházás megtérülési ráta (BMR) számítást 

 hogy a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz-e; amennyiben igen, úgy az 

azbesztmentesítés elvégzéséhez kapcsolódó tevékenységeket 

 hogy az EFOP-3.1.5-16 felhívás keretében beszerezni kívánt fejlesztő, vizsgáló és infokommunikációs 

eszközök ugyanazon fejlesztésben érintett feladatellátási hely vonatkozásában jelen felhívás 

keretében nem kerülnek beszerzésre 

 az önállóan támogatható tevékenységek arányát a teljes támogatási összeghez viszonyítva, melynek 

meg kell haladnia az 50 %-ot 

 a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési költség arányát az összes 

elszámolható építési költséghez viszonyítva, mely nem haladhatja meg a 30%-ot 

 az eszközbeszerzés költségeit a teljes támogatási összeghez viszonyítva, mely nem haladhatja meg a 

20%-ot. 

Az épületek korszerűsítése/építése, a terek kialakítása során az MSZ 24203 szabványban és nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 

betartása kötelező. A projekt keretében tanuszoda és kiszolgáló létesítményeinek építése nem 

támogatható! 
 

A projekt megvalósítása során az alábbi korlátok betartása kötelező 

Megnevezés Korlátozás mértéke Igazolás módja 

Önállóan támogatható 

tevékenységek aránya 

legalább 50% tervezői nyilatkozat 

A megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos fejlesztésekre jutó 

építési költség aránya az összes 

elszámolható építési költséghez 

legfeljebb 30% tervezői nyilatkozat 

Eszközbeszerzés költségei legfeljebb 20%  

Egy gyermekre jutó összes 

elszámolható építési költség 

Általános iskolai és középiskolai 

épület fejlesztési elem 

vonatkozásában maximum bruttó 

1.100.000 Ft/tanuló
4
, bele nem 

értve a mindennapos testnevelés 

feltételeinek és a 

természettudományos labor 

kialakításához kapcsolódó 

infrastrukturális költségeket (az 

egy gyermekre jutó összes 

elszámolható építési költségbe 

nem számít bele a kiszolgáló 

helyiségekre jutó építési 

költség) 

Projekt költségvetésébe 

tervezett, az adott fejlesztési 

elemre vonatkozó (általános 

iskola, gimnázium) elszámolható 

építési költség/ beruházással 

érintett gyermek száma 

összesen, hozzáadva a 

beruházás keretében létrehozott 

tényleges kapacitásbővítés 

összege 

A projekt elszámolható építési Új épület építése, bővítés tervezői nyilatkozat 

                                                      
4 Ettől a korláttól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlan műszaki állapota alapján szükséges  statikai állapotát javító 
beruházás (pl. alapozás). 
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Megnevezés Korlátozás mértéke Igazolás módja 

költségéből számított fajlagos 

és egyéb korlátok 

esetén max. bruttó 280.000 Ft / 

bruttó m² (ide nem értve a 

mindennapos testnevelésnek 

teret biztosító létesítményeket). 

Felújítás, korszerűsítés esetén 

max. bruttó 180.000 Ft / bruttó 

m² 

tervezői nyilatkozat 

Iskolaudvar felújítás (ide nem 

értve a mindennapos 

testnevelésnek teret biztosító 

szabadtéri helyszíneket, így 

különösen a sportudvart) bruttó 

12.500 Ft/ bruttó m² 

tervezői nyilatkozat 

Természettudományos labor 

költség 

Fizika/kémia/biológia 

természettudományos labor 

(építés, bővítés, felújítás, 

korszerűsítés) programelem 

építési költségére és a laborhoz 

szükséges eszközökre jutó 

támogatás nem haladhatja meg 

a bruttó 100 millió Ft-ot. 

 

Mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelés 

műszaki feltételeihez kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztés, 

beleértve a mindennapos 

testnevelésnek teret biztosító 

szabadtéri helyszíneket, így 

különösen a sportudvart (építés, 

bővítés, felújítás, korszerűsítés) 

programelem építési költségére 

jutó támogatás nem haladhatja 

meg a teljes támogatás 75%-át  

(Ettől indokolt esetben -IH 

engedéllyel- pl. műemléképület 

esetén lehet eltérés.)  

 

 

Eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint, illetve az intézmény pedagógiai programjában meghatározott 

foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által 

használatos taneszközök, egyéb eszközök (pl. konyhai eszközök) beszerzése, valamint a nevelés-oktatás 

tartalmi fejlesztéséhez és a mindennapos testneveléshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése 

(pl.: készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, sporteszközök) lehetséges a projekt keretében. 

Ezen eszközök beszerzésének szükségességét a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

alátámasztani. 

 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban a támogatást igénylőnek szükséges bemutatni, hogy a fejlesztés 

milyen hozzáadott értéket képvisel, azaz be kell mutatni, hogy milyen eszközök nem állnak rendelkezésre 

és melyek lecserélése szükséges a méltányos oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. 
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Melegítő - és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai  

Kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a főzőkonyhán előállított adagszám legalább 51%-

a közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódik.  

 

Akadálymentesítés 

Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat 
ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló 
épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától – a projekt keretében 
biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával 
történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) 
akadálymentesítését. Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes 
mellékhelyiség a földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az 
esetben meg kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes 
mellékhelyiség földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs 
szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást a projekthez be kell nyújtani.  
A kulturális örökségi védelem alatt álló objektumok esetében az akadálymentesítés nem minden esetben 
oldható meg teljes körűen az örökségi értékek sérelme nélkül, ezért ezen objektumok estében az 
akadálymentesítés kialakítását az örökségi értékek megőrzésének figyelembe vételével kell 
meghatározni. Fentiekben a jelen Felhívás szakmai mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az 
örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében” segédlet nyújt segítséget. Örökségvédelmi 
szempontból érintettnek minősül az országos egyedi műemléki/régészeti védelem, vagy műemléki 
jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő objektum, illetve a helyi védelem alatt 
álló objektumok. 
 
A beruházásnak ezen túl meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek.  
Projektarányos akadálymentesítés: Az érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység 
során figyelembe kell venni a fejlesztési tevékenységhez tartozó fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítési követelményeket. Pl. ez festés/mázolásnál a vakok és gyengén látók miatt, a 
megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti, elektromos hálózat teljes felújításánál pl. a helyiségek 
kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni, stb. A tervezés során a 
műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni. Az építési-műszaki 
tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének meg kell felenie az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 
előírásainak. A komplex akadálymentesítés szempontjait részletesen a jelen Felhívás szakmai mellékletét 
képező „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentum 
tartalmazza. 
Új épület építése esetén kötelező a minden fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex 
akadálymentesítés. 
 

 

Azbesztmentesítés:  

Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a projektgazdáknak a teljes 

körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. 

 

Energetikai korszerűsítés 

A projekttel érintett közhasználatú építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden 

tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági 

korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek 

hőszigetelése).  

 

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája 

(BMR) nem éri el a 0,00 %-ot, vagy meghaladja a 15,00%-ot. 
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A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi 

személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: 

- projektmenedzser 

- pénzügyi vezető 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy legalább 3 éves 

(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező, felsőfokú végzettségű projektmenedzsert 

alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti 

vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri 

a heti 20 órát.  

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi 

vezető alkalmazását is munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony, 

közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben 

bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és 3 éves 

releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az uniós forrásból megvalósult projektek területén. 

A projektmenedzser és pénzügyi vezetői pozíciót betöltheti ugyanazon személy is, akinek a projektben a 

munkára fordított ideje bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát és mindkét pozíció betöltéséhez szükséges 

feltételeknek megfelel. 

A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, 

közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony keretében projektasszisztens és/vagy pénzügyi 

asszisztens alkalmazására. Ennek indokoltságát a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

bemutatni. 

A szakmai vezetéssel szembeni elvárások 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak 

megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti 

jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akiknek a munkára 

fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 20 órát. 

A szakmai vezetőnek az adott szakterület vonatkozásában releváns szakirányú felsőfokú végzettséggel 

és 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 

Beszámolási kötelezettség: 

A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának legalább 

félévente szakmai beszámolót kell benyújtania a Támogató illetékes szervezeti egységei részére 

írásosformában. Ezen túlmenően az Irányító Hatóság kezdeményezheti további szakmai beszámoló 

megtartását is. 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása: 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla 

nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az 

EU-s programok fogadására már nyitott elkülönített célelszámolási számlát. 

Könyvvizsgálat:  

A projekt befejezésekor a 150 millió forintot elérő vagy meghaladó megítélt támogatási összeg felett köte-

lező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szük-

séges benyújtani. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

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

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni.  

 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok 

tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes 

tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek 

igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu)     

 

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

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

projektarányos akadálymentesítés.  

 

 Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.   

 

 

 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
 

A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 5 mérföldkő 

tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges tervezni. 

1. mérföldkő: a kivitelezésekre vonatkozó  vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb a 

projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül, továbbá az összes elszámolható költség legalább 

10%-áról kifizetési igényt nyújt be; 

2. mérföldkő: az építési-felújítási munkák (kivéve épületgépészeti) befejeződése (szerkezetkész 

állapotban) legkésőbb a projekt megkezdését követő 36. hónap végéig megtörténik, továbbá az összes 

elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igényt nyújt be; 

http://www.etikk.hu/
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Utolsó mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező 

tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, továbbá 

az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését 

követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és 

elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának 

bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

 időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
 

Közbeszerzési kötelezettség:  

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése  

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, 

de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak 

elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

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

alpontja tartalmazza. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint 

eljárni. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 48 

hónap áll rendelkezésre. 
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A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 

minősül.  

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 

pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a támogatási szerződésben rögzített dátum. 

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

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 
A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
 

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni 

viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek megfelelően 

rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatási szerződés 

megkötéséig.  

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi indikátorokat szükséges elérni: 

Indikátor 

neve 
Alap 

Mérték-

egység 
Típusa

1 Célérték 
Azono-

sító 

 

Mutató forrása  

 

Fejlesztés 

által érintett 

köznevelési 

intézmények 

száma 

ERFA db 
OP-

kimeneti 
1 10.5 

 

Projektbeszámoló 

Támogatott 

gyermekgon

dozási és 

oktatási 

intézmények 

kapacitása 

ERFA fő 
Közös-

kimeneti 

a 

fejlesztés

be bevont 

feladatellá

tási helyre 

vonatkozó

anaz 

alapító 

okiratban  

enge-

délyezett 

maximális 

CO35 

 

 Projektbeszámoló 
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Indikátor 

neve 
Alap 

Mérték-

egység 
Típusa

1 Célérték 
Azono-

sító 

 

Mutató forrása  

 

létszám 

85 %-a 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

 

Az indikátorok definíciói:  

1. A beavatkozás által érintett köznevelési intézmények száma, ahol infrastrukturális fejlesztés 

(korszerűsítés, fejlesztés, beruházás) valósul meg. A fejlesztés nem terjed ki az óvodákra. 

2. Azon igénybevevők száma, akik újonnan épült vagy felújított gyermekgondozási vagy oktatási 

intézményeket használhatnak.  A beavatkozás által érintett állami és nem állami fenntartású 

köznevelési intézmények (kivéve az óvodákat) kapacitása. 

 

Az alábbi indikátor teljesítése kizárólagosan középfokú, kollégiummal rendelkező köznevelési 

intézmények esetén releváns: 

Indikátor 

neve 
Alap 

Mérték-

egység 
Típusa

1 Célérték 
Azonosí

tó 

Mutató forrása  

 

A középfokú 

oktatási 

intézmények 

mellett 

működő 

kollégiumokat 

igénybe vevő 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma 

 

 

 

ERFA fő OP-kimeneti 10 10.6 

 

 

 

Projektbeszámoló 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

Az indikátor definíciója: 

Az adott intézményi és/vagy kollégiumi infrastrukturális fejlesztés (korszerűsítés, fejlesztés, beruházás) 

által elért azon HH-s tanulók száma, akik középfokú intézményben tanulnak és egyben kollégisták is. 

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

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján 

a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor 

célértéket a támogatási szerződésben.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 

a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás 

arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai 

tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, 
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szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont 

c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.8. Fenntartási kötelezettség 
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja: 

 az EFOP projekt keretében a megépített/ felújított intézményeknek köznevelés területén történő 

hasznosítását 

 adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára; 

 

3.9. Biztosítékok köre 

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

3.10. Önerő 

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

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket
5
 fenntartó: 

 Bevett egyház – GFO 551 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552 

 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555 

 Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559 

 Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525 

                                                      

5
 b) általános iskola, c) gimnázium, d) szakgimnázium, e) szakközépiskola, j) kollégium 
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 Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351 

 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352 

 Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371 

 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372 

 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373Közalapítvány - GFO 561 

 Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562 

 Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563 

 Egyéb alapítvány - GFO 569 

 Egyesülés – GFO 591 

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599 

 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572 

 Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573 

 Egyéb egyesület – GFO 529 

 

Egyházi jogi személy – GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló létszámú 

feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására azon intézmény fenntartó jogosult, melynél a 

fejlesztésbe bevont feladatellátási helyen a férőhelyszám kihasználtsága eléri az Alapító Okiratban 

rögzített létszám 85% át. 

 

 
Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be támogatási kérelmet. Egy 

fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy támogatási kérelmet adhat be. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben. 

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 27. naptól 2019. február 27. 

napig van lehetőség.  

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

elbírálásra: 
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2017. február 27. – 2017. április 28. 

2017. május 5. – 2017. július 28. 

2017. augusztus 4. - 2018. április 27. 

2018. május 4. - 2019. február 27. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon 

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

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

nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
6
 látták 

el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus 

benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 

szolgáltatás
7
/futárposta-szolgáltatás

8
 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 

igénybevételével a következő címre:  

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1397,  Budapest, Pf. 504. 

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

és címét! 

 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

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

 A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

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

                                                      
6
 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
7
 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 

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

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás. 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

 
8
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 

belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 
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Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 

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

hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 

benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok   

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 

használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben 

benyújtásra került, 

 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint, 

 

c) A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal 

került benyújtásra, 

 

d) A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe 

tartozik, 

 

e) Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető 

támogatási összeget és az igényelt támgoatási arány nem haladja meg a Felhívásban 

megjelölt maximális támogatási intenzitást. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

a) A kötelező mérföldkövek a felhívásban meghatározottak szerint betervezésre kerültek a 

támogatási kérelemben 

b) Az indikátorok esetében legalább a minimálisan elvárt célérték vállalásra került a 

támogatási kérelemben 

c) A kötelezően megvalósítandó műszaki-szakmai eredmények a felhívásban 

meghatározottak szerint betervezésre kerültek a támogatási kérelemben 

d) A költségvetés a részletes szöveges indoklással együtt került betervezésre a támogatási 

kérelemben 

e) A felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában 

benyújtásra kerültek 

f) A  projekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum 

maximumán belül van 
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g) Az igényelhető előleg maximális összegének azonnal előleg címén igényelt mértéke nem 

haladja meg a 272/2014. (XI.25.) Korm.rendelet 116. § (2) bekezdésében előírt mértéket 

 

h)  A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a BMR értéke 

megfelel a felhívásban előírtaknak energetikai beruházás esetén. 

i)  Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 555, 559) esetében a támogatást igénylő hivatalos 

képviselőjének nyilatkozata a hatályos Alapító Okirat
9
 szerint arról, hogy a fejlsztéssel 

érintett feladatellátási helyen a tanulói létszám nem éri el a 350 főt. 

j) a támogatást igénylő feladatellátási helyén a férőhelyszám kihasználtásga eléri az Alapító 

Okiratban rögzített létszám 85%-át a támogatást igénylő hivatalos képviselőjének 

nyilatkozata alapján 

 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és 

ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 

vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül 

sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

 

 
Értékelési szempont 

 

Adható 
maximális 
pontszám 

 

Minimális 
elvárás 

 

1. 
A támogatást igénylő szervezetre vonatkozó 

kiválasztási szempontok 
 

 
22 

 

 
12 

1.1 

A támogatást igénylő szervezet az alapító dokumentuma 
vagy szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt 

céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és 
felhatalmazott.  

 alkalmas és felhatalmazott: 4 pont 

 nem alkalmas vagy nem felhatalmazott: 0 pont 

 
 
4 

 
 
 
 
4 

1.2 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás 
céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal. 

 

 rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal 
és az részletesen és megalapozottan bemutatásra 
került: 5 pont  

 részben rendelkezik a szükséges szakmai 
tapasztalatokkal vagy csak részben került 
bemutatásra: 3 pont  

 nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 
0 pont  

 

5 

 
 
 
 
 
 
- 

                                                      
9
 Támogatást igénylő alapító okirata (Egyházi jogi személy esetén: Az egyházi nyilvántartásban /http://egyhaz.emmi.gov.hu// 

szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban 
nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem 
mellékleteként benyújtani.) 
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1.3 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás 
céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és 
infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához 

szükséges cselekvési tervvel.  

 részletes és megalapozott bemutatás: 5 pont  

 csak részben került bemutatásra: 3 pont  

 nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 
0 pont  

5 

 
 
 
 
 
- 

1.4 

A projekt megvalósításához szükséges szervezeti 
feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és a 

szervezeti stabilitást biztosító feltételek). 

 a feltételek és az rendelkezésre állás részletes 
bemutatása: 4 pont  

 csak részben került bemutatásra: 2 pont  

 nem került bemutatásra vagy nem megfelelő 
feltételekkl rendelkezik és nem alkalmas: 0 pont 

4 

 
 
 
 
 
- 

1.5 

A projektmenedzsment és a szakmai vezető tapasztalata 
és alkalmassága megalapozott, bemutatása megtörténik.  

 a tapasztalat és az alkalmasság részletes 
bemutatása: 4 pont  

 csak részben került bemutatásra: 2 pont  

 nem került bemutatásra vagy nem tapasztalt és 
nem alkalmas: 0 pont  

4 

 
 
 
 
- 

2. 
A támogatási kérelem célokhoz való illeszkedésének 

vizsgálata 
 

27 
 

18 

2.1 

Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő 
célokat 

 teljes mértékben meghatározza – a 
tevékenységek indokoltak, minden tervezett 
tevékenység a projekt célját szolgálja (részletes 
bemutatás): 5 pont  

 a célokat egyértelműen meghatározza, de azok 
bemutatása, indokoltsága elnagyolt: 3 pont  

 nem ítélhető meg a tevékenységek és az elérendő 
célok  

 között az összhang: 0 pont  

5 

 
 
 
 
 
 
- 

2.2 

A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai 
környezethez, és a Felhívásban meghatározott konkrét 

célokhoz.  

 teljes mértékben illeszkedik (részletes bemutatás): 
3 pont  

 nem ítélhető meg az illeszkedés: 0 pont  

3 

 
 
3 

2.3 

A célcsoport megfelelően került meghatározásra és 
részletesen bemutatásra kerül a célcsoport elérésének, 

bevonásának módszertana.  
 

 megfelelő és részletes bemutatás: 7 pont  

 elnagyolt bemutatás: 5 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  
 

7 

 
 
 
 
- 

2.4 

A célok illeszkednek az igényekhez (pl. helyi igények, 
célcsoport igényei) és ez alátámasztott.  

 

 megfelelő és részletes bemutatás: 6 pont  

 elnagyolt bemutatás: 4 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  
 

6 

 
 
 
 
- 
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2.5 

A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és 
alátámasztott.  

 

 a megvalósítani tervezett tevékenységek jól 
szolgálják a projektbe elérni kívánt célokat: 4 pont  

 a megvalósítani tervezett tevékenységek 
hozzájárulhatnak a projektbe elérni kívánt célokat 
3 pont  

 nem megítélhető a hasznosulás: 0 pont  
 

4 

 
 
 
 
 
- 

2.6 

Releváns esetben, a fejlesztések közti szinergikus 
kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek 

 nem releváns vagy releváns esetben teljes körűen 
bemutatásra került: 2 pont 

 releváns, de elnagyolt bemutatás: 1 pont 

 releváns, de a szinergikus kapcsolódások és 
lehatárolások nem kerültek bemutatásra: 0 pont 

2 

 
 
 
 
- 

3. 
A támogatási kérelem szakmai tartalmának vizsgálata 

 
32 

 
17 

3.1 

A támogatási kérelemben kizárólag támogatható 
tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az összes 

kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza 

 csak támogatható tevékenységeket tervez és az 
összes kötelező tevékeységet vállalja (részletesen 
bemutatott): 5 pont 

 csak támogatható tevékenységeket tervez és 
kötelező tevékenységeket is vállalta de a 
bemutatás nem részletes: 3 pont 

 nem megítélhető, vagy nem vállalta az össze 
skötelező tevékenységet: 0 pont 

5 

 
 
 
 
 
 
3 

3.2 

Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek 
részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett 
tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez.  

 részletes bemutatás és tevékenység célokkal 
történő egyértelmű koherenciája: 5 pont  

 elnagyolt bemutatás vagy részleges koherencia: 3 
pont  

 nem kerül bemutatásra: 0 pont  

5 

 
 
 
 
 
- 

3.3 

A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a 
számszerűsíthető eredmények eléréséhez.  

 teljes mértékben hozzájárulnak és részletes az 
alátámasztás: 4 pont  

 teljes mértékben hozzájárulnak és elnagyolt az 
alátámasztás: 2 pont  

 nem kerül bemutatásra: 0 pont  

4 

 
 
 
- 

3.4 

A vállalt indikátorok célértékei reálisak 

 reális és bemutatásra került: 1 pont 

 nem reális vagy nem került bemutatásra: 0 pont 

1 

 
 
- 

3.5 

A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes 
tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az egymásra 

épülése biztosított  
 

 megalapozott, megfelelő és egymásra épülően 
reálisan tervezett: 6 pont  

 a projekt ütemezése részben előkészített: 4 pont  

 nem megítélhető: 0 pont  

6 

 
 
 
 
- 
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3.6 

A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz 
kapcsolódó mutatók koherenciája, kidolgozottsága 

megfelelően bemutatásra került. 

 megfelelő és részletes bemutatás: 6 pont  

 elnagyolt bemutatás: 3 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont 

6 

 
 
 
 
- 

3.7 

Kockázatelemzés releváns és teljes körű  

 releváns és teljeskörű: 5 pont  

 releváns, de nem teljeskörű: 3 pont  

 nem kerül bemutatásra a kockázatelemzés: 0 pont 

5 

 
 
- 

4. 
Pénzügyi szempontok vizsgálata  

 
24 

 
15 

4.1 

A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen 
bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és 

szükségesek a célok eléréséhez.  
 

 teljes mértékben: 11 pont  

 elnagyoltan kerül bemutatásra az 
alátámasztottság és a szükségesség: 7   

 nem kerültek bemutatásra vagy nem 
alátámasztottak és szükségesek: 0 pont  

 

11 

 
 
 
 
 
7 

4.2 

A költségvetési tételek pénzügyi szempontból 
megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való 

megfelelőség).  
 

 teljes mértékben: 10 pont  

 részben: 7 pont  

 nem megítélhető: 0 pont  
 

10 

 
 
 
- 

4.3 

A szakmai tevékenységek és beszerzések ütemezése 
alátámasztja a likviditási tervet. 

 likviditási terv megfelelő, részletes: 3 pont 

 likviditási terv nincs részletesen kidolgozva: 1 pont 

 nem megítélhető a likviditás: 0 pont 
 

3 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

5. Fenntarthatósági szempontok 3 1 

5.1 

A Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése 
bemutatása került.  

 

 teljes mértékben: 1 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  
 

1 

 
 
 
1 

5.2. 

A fejlesztés eredménye fenntartható, a fejlesztés 
eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszakban 

bemutatásra került.  
 

 teljes mértékben: 1 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  
 

1 

 
 
 
- 
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5.3. 

A fejlesztés eredménye finanszírozási oldalról is 
fenntartható, a pénzügyi fenntarthatóság bemutatásra 

került.  
 

 teljes mértékben: 1 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  
 

1 

 
 
 
- 

6. Horizontális szempontok 4 2 

6.1 

Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.  
 

 teljes mértékben: 2 pont  

 részben bemutatásra kerül: 1 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  

2 

 
 
- 

6.2 

A környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek. 
  

 teljes mértékben: 2 pont  

 részben bemutatásra kerül: 1 pont  

 nem került bemutatásra: 0 pont  

2 
 

 
 
- 

7. 
Előnyt jelentő szempontok  

 
23 

0 

7.1. 

A tervezett fejlesztések: 
- elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, 
- hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek 

mérsékléséhez, 
- csökkentik, illetve megelőzik a szegregációt. 

  

 az összes szemponthoz hozzájárul: 3 pont 

 2 szemponthoz járul hozzá: 2 pont 

 1 szemponthoz járul hozzá: 1 pont 

 egyik szemponthoz sem járul hozzá: 0 pont 

3 

 
 
 
- 

7.2 

A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete alapján 
 

 

 komplex programmal fejlesztendő járás területén 
valósul meg: 5 pont 

 fejlesztendő járás területén valósul meg: 3 pont 

 egyik sem: 0 pont 

5 

 
 
 
- 

7.3 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
és a speciális nevelési igényű   tanulók aránya  a projektbe 
bevont  feladatellátási helyen 
 

 30% feletti: 4 pont 

 20-30 %: 2 pont 

 20% alatti: 0 pont 

4 

 
 
- 

7.4 

A támogatott intézmény több különböző típusú köznevelési 
intézmény feladatait látja el. 
 

 igen: 3 pont 

 nem: 0 pont 

3 

 
 
- 
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7.5 

Az adott intézmény tanulói létszámának alakulása az 
elmúlt 5 évben a hazai demográfiai trendekhez képest: 
 

 a hazai demográfiai trendhez képest emelkedett 1 
pont 

 

 a hazai demográfiai trendnek megfelelően változott 
vagy csökkent: 0 pont 
 

1 

 
 
 
 
 
- 

7.6 

A támogatott intézmény esetében a tanulói 
teljesítménymérés eredményei a hazai (települési 
szempontból vizsgált) átlagot 
 

 nem releváns
10

, vagy meghaladják: 2 pont 

 megfelelnek az átlagnak: 1 pont 

 nem érik el az átlagot: 0 pont 

2 

 

7.7 

A tervezett fejlesztés hozzájárul a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentéséhez. 
 

 teljes mértékben, megalapozottan bemutatásra 
került: 2 pont 

 részben hozzájárul vagy részben megalapozott: 1 
pont 

 nem járul hozzá: 0 pont 

2 

 
 
 
 

7.8 

A 2007-2013-as tervezési időszakban infrastrukturális 
fejlesztést támogató hazai vagy európai uniós forrásból 
egyáltalán nem részesült 
 

 igen: 1 pont 

 nem: 0 pont 

1 

 
 
 

7.9 

Az intézményi infrastrukturáláis adatok alapján a fejlesztés 
indokolt, a meglévő infrastruktúra nem elégíti ki a 
célcsoport igényeit: 
 

 teljes mértékben indokolt : 2 pont 

 részben indokolt : 1 pont 

 nem indokolt, a meglévő infrastruktúra kielégíti a 
meglévő igényeket : 0 pont 

2 

 

Mindösszesen  135 65 

 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 62 § (2) 
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi lehetséges 
pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárásokat is. 
 

A pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanság pontszámot csökkentő tényezőként kerül 
figyelembe vételre, az összesen elért pontszám 2 pontos csökkentésével. 

A pont levonása releváns esetben az 1. A támogatást igénylő szervezetre (vagy konzorciumra) 

vonatkozó kiválasztási szempontok – on (1.1 - 1.5) kerül érvényesítésre. 

Az Irányító Hatóság az értékelés során tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 

napos határidőt szükséges biztosítania. A határidőn kívül beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.  

                                                      
10

 Kizárólag kollégium esetén nem releváns előnyt jelentő tartalmi értékelési szempont! 
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Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre 
adott összpontszám nem éri el a minimális 65 pontot. A 65 pont elérése nem jelenti automatikusan a 
támogatás megítélését!  
 
Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek az alábbi szempontok esetében nulla pontot érnek el: 1.1.; 
2.2.;  3.1.; 4.1. ; 5.1.; 
 
Továbbá nem támogathatók azok a kérelmek sem, amelyek nem érik el egy adott értékelési szempont 
esetében a feltüntetett minimumot.  
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § 

értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. 

fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem 

számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre. 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

5.1. A támogatás formája 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.3. A támogatás mértéke, összege 
 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió 

Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

5.4. Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás  

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

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból 
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 
vagy 
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése 

alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 

ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az 
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európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a 

támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási 

előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja. 

 

 
Az előleg igénylésének feltételei:  
 
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel  

- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési  
kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,  

- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,  

- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.  
 

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

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

benyújtani. 

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

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 

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

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 

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

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

lehetőségét. 

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

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

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

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

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

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

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

így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja. 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag 
utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.  
 
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.  
 
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  
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A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

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

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

költségének. 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 

illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 

tartalmazza.  

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

 

1. Projektelőkészítés költségei 

A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben 
rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart. 

A projekt előkészítő szakaszában az előkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek számolhatók el. 
Ez alól kivétel a közbeszerzési költség, amelyet akkor is itt szükséges tervezni, ha az a megvalósítás alatt 
merül fel.  

• Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
o Megvalósíthatósági Tanulmány költsége 

o környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat költsége 

o egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat költsége 

o egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége 

o műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának 

költségei 

o tervellenőr költsége 

o szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés költsége,  

o projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér 

o projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő 

adók, járulékok 

o projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb 

kifizetések 

• Közbeszerzési költségek 
o közbeszerzési szakértő díja 

o közbeszerzési eljárás díja 

o Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - munkabér 

o Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók, 

járulékok 

o Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb kifizetések 

 

• Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó költség a következő feltétellel: a projektgazda által bérelt, vagy 
vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az 
esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyonkezelés 
fennállása esetén a projektgazda és az ingatlan tulajdonosa között a projekt megvalósítási és legalább az 
5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a 
támogatási szerződés megkötéséhez. A projekt fenntartási kötelezettséget a bérelt eszközön, ingatlanon 
vagy ingatlanban megvalósított beruházások esetében is teljesíteni kell. 
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• Terület-előkészítési költség 

A terület-előkészítés értéke az összes elszámolható költség maximum 2%-a lehet 

• Építéshez kapcsolódó költségek 
o  építés 

o  új építés 

o  átalakítás 

o  bővítés 

o  felújítás  

o  beüzemelési költségek 

o             akadálymentesítés költsége 

A 272/2014. Korm rendelet 3.3.9.3 pontja alapján az akadálymentesítés 

szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell 

alátámasztani. 
o azbesztmentesítés költsége 

o az ingatlan műszaki állapota alapján szükséges statikai állapotot javító beruházás  (pl. 

alapozás)  

o  

• Eszközbeszerzés költségei 

   
o a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, indokolt eszközök 

bekerülési értéke 

• Immateriális javak beszerzése 
o  szoftver bekerülési értéke 

 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

• Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

A műszaki ellenőri szolgáltatás értéke az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet 

• Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
o egyéb mérnöki szakértői díjak 

• Egyéb szakértői szolgáltatási költségei 
o felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége 

o szakértői díjak, tanácsadói díjak  

• Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
o rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

o egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 

• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o kommunikációs terv készítésének költsége 

o a beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége 

o sajtóközlemény kiadása, sajtónyilvános események szervezésének költsége (pl.: 

sajtótájékoztató) 

o egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchényi 2020 honlap, Arculati 

kézikönyv) 

• Projektszintű könyvvizsgálat költsége 

A projektszintű könyvvizsgálat értéke az összes elszámolható költség maximum 0,5%-a lehet 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
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 A következő feltétellel: a megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díj számolható el. 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége 

• Egyéb szolgáltatási költségek 
o hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

o vagyonbiztosítás 

 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
o munkabér 

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

o személyi jellegű egyéb kifizetések 

o munkaköri alkalmassági vizsgálat díja 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 
o utazási költség 

o szállásköltség 

o helyi közlekedés költsége 

o napidíj 

 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

 

6. Projektmenedzsment költség 

• Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 
o munkabér 

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

o személyi jellegű egyéb kifizetések   

o munkaköri alkalmassági vizsgálat díja 

• Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 
o utazási költség 

o szállásköltség 

o helyi közlekedés költségei 

o napidíj 

• Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás  

Közszféra szervezet kedvezményezettek által igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor 
számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési 
szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el. 

• Egyéb projektmenedzsment költség 
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége 

o projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

 

 

7. Általános (rezsi) költség 

 

 Általános vállalat-irányítási költség 

o általános vállalat-irányítási költség 
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o általános vállalat-irányítási költséghez kapcsolódó – munkabér  

o általános vállalat-irányítási költséghez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást 
terhelő adók, járulékok  

o általános vállalat-irányítási költséghez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű 
egyéb kifizetések  

 • Egyéb általános (rezsi) költség 
o kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 

o közüzemi szolgáltatások költsége 

o általános vállalat-irányítási költség 

o őrzés költsége 

o biztosítási költség 

o bankszámla nyitás és vezetés költsége 

o dokumentációs/archiválási költség 

 

 

8. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

 

9. Tartalék  

A tartalék értéke az összes elszámolható költség legfeljebb 5 %-a lehet. 

 

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 

figyelembe kell venni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt 

előírásokat. 

 

Saját teljesítés 

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

költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el: 

- Projekt előkészítés költségei  

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  

- Projektmenedzsment költségek 

- Általános rezsi költség, kizárólag Általános vállalat-irányítási költség esetén 

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

közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést 

lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös 

önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a 

vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával. 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás 
megjelenésének napja, vége: a projekt fizikai befejezésének napja. 



38 
 

 
A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás megjelenésének napja. 
A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a projekt megvalósításának kezdő napja. 
 
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 
 
Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások 
elszámolásának feltételei: 
 
A projekt előkészítésében és/vagy a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi 
jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával 

összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások 
számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, 
amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. 

 A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való 
foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. 

 Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő 
munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített 
személyes közreműködés díja. 

 Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek 
bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka 
elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg. 

 Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti 
jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó 
jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, 
amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a 
munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára 
vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. 

 
A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a 
célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítés igazolást is. 
Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható. 
 
Piaci ár igazolása  
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő 
ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az Irányító Hatóság által 
előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen 
Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy 
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 
Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, 
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás 
feltételei teljesíthetőek legyenek. 
 
Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés 
ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként 
szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel 
esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek 
azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi 
esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az Irányító Hatóság helyszíni 
ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 
 
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy 
költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem 
mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a 
kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 
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A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási 
kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat 
– kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).  
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás 
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre 
kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy 
beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.  
 
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 
projektgazdától/ajánlatkérőtől független

11
 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen 

meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.  
 
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt 
benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH 
adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben 
célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében 
megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, 
a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási 
kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása 
milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási 
módja. 
 
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és 
az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen 
módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: 
a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, 
hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység 
megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 
 
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a 
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, 
közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető 
be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, 
berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen 
esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos 
árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a 
kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket 
rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani 
a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat. 
 
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát. 
 
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden 
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendeletben  meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A 
módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt 
szükséges benyújtani. 
 
További elszámolhatósági feltételek 

                                                      
11

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési 
jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak 
tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik 
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  .  
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A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket 
lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak. 
Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a 
projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket 
képviselnek. 
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a 
közbeszerzési szerződésben rögzített árat).  
A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz, 
hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. 
Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 
Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az 
elszámoláshoz csatolni szükséges.  

 
Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell 
kapcsolódnia. 
 
Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 
Az 500.000 Ft-nál  kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú 
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum 
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok 
alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra 
kerülnek. 
 
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az 
elszámolás: 

 Kis támogatástartalmú számlák összesítője 

 Projekmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű 
költségek összesítője) 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű 
költségek összesítője) 

 Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség 
összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható) 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési 
költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható) 

 Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

 Áfa összesítő fordított adózás esetén 

 Általános (rezsi) költség összesítő 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok 
maximális támogatástartalma 500.000 Ft. 
 
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 
 
 Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 
elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett 
esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható,kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított 
és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek 
esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől 
eltérően dönt. 
 
 
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya 
alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 
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1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles 
a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 

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

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 
 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.12.6. pontja értelmében, ha a felhívás lehetővé 

teszi, a 3.12.1. pont alatti táblázat alapján a felhívásban meghatározott százalékos korlátok a 

projektelőkészítés és a projektmegvalósítás során a tételek közötti átcsoportosítással módosíthatók azzal, 

hogy összességében így sem haladhatják meg az ezen költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes 

összegét.  

A projekt keretében a projekt előkészítés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a projektmenedzsment, 

tevékenységek, tájékoztatás nyilvánosság biztosítása, valamint az általános költségek (rezsi)  

elszámolható költsége összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 10 %-át. 

 

Költségtípus  Maximális mértéke 
az összes 

elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

10 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

Projektmenedzsment 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 

Általános költségek (rezsi) 

Könyvvizsgálat 0,5 

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

2 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 

Tartalék 5 

 

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

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. 

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

 levonható áfa; 

 kamattartozás kiegyenlítés; 

 hitelkamat; 

 hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 

 deviza-átváltási jutalék; 

 pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség; 
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 bírságok, kötbérek és perköltségek; 

 ingatlan vásárlás a projekt keretében nem lehetséges. 

 gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése) 

 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. Megalósíthatósági tanulmány 

2. Nyilatkozat a tanulói létszámról (amennyiben releváns) 

3. Nyilatkozat a BMR értékéről (amennyiben releváns) 

4. Nyilatkozat a férőhely kihasználtságról 

4. Likviditási terv 

5. Engedélyeztetési terv (amennyiben releváns) 

6. Projektmenedzser önéletrajza 

7. Pénzügyi vezető önéletrajza 

8. Szakmai vezető önéletrajza 

9. Létesítő okirat (amennyiben releváns a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése 

alapján, a támogatást igénylő fenntartó részéről) 

10. Aláírási címpéldány (amennyiben releváns a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) 

bekezdése alapján) 

11. Indikatív árajánlat 

12. Tanúsítvány, ellenőrzési jelentés, szabályossági tanúsítvány (közbeszerzésekre vonatkozóan, 

amennyiben releváns) 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 
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mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

 

 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

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

szükséges. 

1. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről 

2. Közbeszerzési terv 

3. Kommunikációs terv (Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 

kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint, amennyiben 

releváns) 

4. Bankszámla igazolás 

 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében szereplő alátámasztó 

dokumentumokat az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges. 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard 

eljárásrendben 

b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített 

eljárásrendben 

http://www.szechenyi2020.hu/
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c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt 

eljárásrendben 

d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

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

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

 Megvalósíthatósági tanulmány sablon 

 Önéletrajz minta 

 Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 

 Nyilatkozatsablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről 

 Likviditási terv minta 

 

A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 

 

Törvények 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról  

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

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

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
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Kormányrendeletek 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről 

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

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

Miniszteri rendeletek, utasítások 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról  

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes 

szabályairól 

37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeiről 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

Közösségi jogszabályok 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE az Európai Regionális 

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

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 

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

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 

és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

A felhíváshoz kapcsolódó fogalommagyarázat: 

Feladatellátási hely: az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai 

alapdokumentumában foglalt feladat ellátása történik. 

Telephely: a székhelyen kívül működő feladatellátási hely. 

Köznevelési intézmény: azon intézmény, amelyet  

a) az állam, valamint 
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b) az Nkt. keretei között 

ba) a nemzetiségi önkormányzat, 

bb) az egyházi jogi személy, 

bc) a vallási tevékenységet végző szervezet vagy 

bd) más személy vagy szervezet5 

alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint – 

megszerezte, és amelynek alapfeladata az Nkt. 4§ 1)-ben meghatározott feladat. 

Intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény 

valamely alapfeladatát látja el. 


