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368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

[Az Áht. 1. §-ához] 

1. §   E rendelet alkalmazásában 

1. fejlesztés: olyan - alapvetően felhalmozási kiadásokban megtestesülő - tevékenység, amely új, 

vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszköz létrehozására 

irányul, illetve meglévő tárgyi eszköz műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését 

valósítja meg, 

2. felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség: a felsőoktatásban gazdaságtudományok 

képzési területen vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai 

szakon szerzett szakképzettség, 

3.   foglalkoztató: a központosított illetményszámfejtési körbe tartozó jogi személy - ide értve az 

ahhoz megállapodás alapján csatlakozó szervet is -, a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 4. § a) pont 6. alpontja szerinti esetben a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár), 

4.   forgótőke: a központosított illetményszámfejtés esetén a megbízó és a Kincstár között 

létrejött megállapodás alapján olyan engedményezés, amely jogszabályon és a munkavállaló 

egyéni megbízásán alapuló munkáltatói fizetési kötelezettség teljesítésének fedezetét képezi, 

4a.   kifizetések elhúzódása: pénzügyi teljesítés elhúzódása, amelyet a kötelezettségvállaló 

érdekkörén kívül felmerülő, általa előre nem látható és a pénzügyi teljesítés időpontjáig el nem 

hárítható ok vagy körülmény idéz elő, 

5. mozgóbér: a helyettesítésre tekintettel biztosított és a rendes munkaidőt, szolgálatteljesítési 

időt meghaladóan végzett munka, szolgálat teljesítéséért jogszabály alapján járó külön 

ellenérték, 

5a.   pénzügyi teljesítés: a kötelezettségvállaló részéről történő kifizetés, ideértve a 

pénzforgalommal járó részteljesítést is, 

6. program: ágazati vagy térségi fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, mely több egymással 

összefüggő projekt útján, az érintettek együttműködése alapján valósul meg, az európai uniós 

források felhasználása során a külön jogszabályban meghatározott fogalom, 

7. projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és 

végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés, az európai uniós források 

felhasználása során a külön jogszabályban meghatározott fogalom, 

8. támogatott tevékenység: a támogatási szerződésben meghatározott olyan tevékenység - 

ideértve a kedvezményezett működését is -, amely során felmerült költségek megtérítését a 

költségvetési támogatás részben vagy egészében biztosítja, 
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9. támogatott tevékenység időtartama: támogatási szerződésben meghatározott olyan időtartam, 

amely során felmerülő, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségek 

elszámolhatóak, 

10.   törzskönyvi okirat: a törzskönyvi jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba vétele, 

törzskönyvi nyilvántartásba vett adatai változásának bejelentése és a törzskönyvi jogi személy 

törzskönyvi nyilvántartásból való törlése során a kérelemhez csatolandó valamennyi okirat - a 

vezetői kinevezésről, megbízásról és felmentésről, a vezetői megbízás visszavonásáról, 

megszüntetéséről szóló okirat és bankszámla-szerződés kivételével -, valamint a Kincstárnak a 

törzskönyvi nyilvántartás vezetése során keletkezett döntése és más okirata. 

 

VI. FEJEZET  

A TÁMOGATÁSOK  

[Az Áht. 48. §-ához]  

65. §   A támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a támogatás nem minősül az európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak 

vagy a támogatás biztosítására az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban kerül sor.   

[Az Áht. 48/A. §-ához] 

65/A. §   (1)   Ha jogszabály - a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből 

biztosított költségvetési támogatások esetén jogszabály vagy a Kormány határozata - a 

támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról 

a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 

támogatások esetén támogatói okiratot kell kibocsátani, 

b)   az a) ponttól eltérő más esetben 

ba) ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén támogatói okiratot kell 

kibocsátani, 

bb) ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó összegű költségvetési támogatás esetén 

hatósági szerződésnek nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a 

kedvezményezettel. 

(2) Ha a támogató a támogatási szerződés megkötésének feltételéül közbeszerzési eljárás 

megindítását vagy más egyéb feltétel teljesítését írta elő, a támogatási szerződés hatálya e 

feltétel teljesítésével áll be. 

(3) Ha a támogatás biztosítására fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással kerül sor, a 

támogatási szerződésre az Áht. 33. § (4) bekezdése szerinti megállapodás e rendeletben 

meghatározott tartalmi és formai követelményeit is alkalmazni kell. 

65/B. §   (1) A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott 

tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. 

(2) A támogatott tevékenység megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új 

kedvezményezett a korábbi kedvezményezettre meghatározott feltételeknek megfelel és ahhoz a 
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támogató előzetesen hozzájárul. Nem kell a támogató hozzájárulása, ha a kedvezményezett 

személyében beálló változás jogszabályon alapul. 

[Az Áht. 49. §-ához] 

65/C. §   (1) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szervvel a fejezetet irányító szerv megállapodást 

köt. A megállapodásban rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását 

biztosító feltételeket, így különösen a feladat konkrét meghatározását, a felhasználás határidejét, 

valamint az elszámolással kapcsolatos szabályokat. 

(2) A fejezetet irányító szerv a lebonyolítás céljából a Kincstárnál vezetett lebonyolítási számlára 

átutalja a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges összeget, amely felett 

a lebonyolító szerv rendelkezik. A lebonyolítási számla kizárólag a költségvetési támogatások 

kifizetésére vehető igénybe. 

(3) A lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg felhasználására nézve elkülönített 

nyilvántartást kell előírni a lebonyolító szerv számára. 

(4) A lebonyolító szerv további lebonyolító szervet nem bízhat meg, a lebonyolítási számla feletti 

rendelkezési jogát nem ruházhatja át. 

(5) A feladat elvégzésének határidejét követően a lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából 

rendelkezésére bocsátott összeggel elszámol. Az elszámolás során a lebonyolítási számla 

egyenlegét, továbbá a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott, nem rendeltetésszerűen 

felhasznált összeget vissza kell utalni a forrást biztosító fizetési számlára. 

65/D. §   Az Áht. 49. §-a szerinti közreműködő szervezet az európai uniós forrásból nyújtott 

költségvetési támogatás esetén a támogató képviseletében jár el. A közreműködő szervezet 

képviseleti joga jogszabályon alapul, a képviselet terjedelmét a fejezetet irányító szerv és a 

közreműködő szervezet között megkötött megállapodásban kell meghatározni. 

[Az Áht. 50. §-ához] 

66. §   (1)   A pályázati úton nyújtott támogatás esetén a támogatási igény formája pályázat. 

Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A pályázati kiírást a támogató internetes 

honlapján és az általa szükségesnek tartott egyéb helyen teszi közzé.   

(2) A pályázati kiírás tartalmazza 

1. a pályázat címét és célját, 

2. a támogató megnevezését, 

3. a pályázat benyújtására jogosult és - szükség szerint - a pályázatból kizárt természetes és jogi 

személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek meghatározását, 

4. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a 

benyújtandó pályázatok példányszámát, 

5. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét, 

6. a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek körét, 

7. szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határát, 

8. több részletben történő folyósítás lehetőségét, 

9. a maximális támogatási intenzitás mértékét, 
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10. a szükséges saját forrás mértékét, 

11. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját, az esetleges pályázati díj összegét és 

megfizetésének módját, 

12. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit, 

13. a támogatási döntés elleni jogorvoslatra, kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó 

tájékoztatást, a jogorvoslat benyújtásának határidejét és módját, 

14. a pályázatok elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a pályázat eredményéről történő 

értesítés módját és határidejét, 

15. a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási 

szerződés feltételeit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt 

biztosítékait, valamint az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre 
történő utalást is, 

16. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal 

kapcsolatban, 

17. arra történő utalást, hogy a költségvetési támogatás visszatérítendő vagy nem 

visszatérítendő, 

17a.   a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási 

kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást, 

18. a támogató által indokoltnak tartott egyéb információkat. 

(3) A pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra 

a pályázati kiírás közzétételétől számítva legalább harminc nap álljon rendelkezésre. E 

rendelkezéstől a támogató, ha a pályázat céljára tekintettel indokolt, kivételesen eltérhet, a 

pályázat benyújtásának határidejét ez esetben úgy kell meghatározni, hogy az ne legyen 

aránytalanul rövid és biztosítsa a pályázatról való értesülés lehetőségét és a pályázat megfelelő 

elkészítéséhez objektíven szükséges időt. 

(4) A pályázati kiírásban jogszabály által nem rendezett kérdésekről is lehet rendelkezni. A 

pályázati kiírás és a megkötött támogatási szerződés ellentmondása esetén a támogatási 

szerződés rendelkezései irányadóak. 

(5) A támogató a pályázati kiírás közzététele és a pályázat benyújtásának határideje között 

köteles biztosítani a pályázók ésszerű időn belüli tájékoztatását. 

67. §   (1) A pályázati kiírás módosítására kizárólag 

a) jogszabály olyan módosítása, amely a támogatási jogviszonyra közvetlenül kihat, vagy 

b) egyéb igazolható okból 

van lehetőség. A pályázó, ha a pályázatot a módosítás előtti feltételekkel nyújtotta be, a pályázati 

kiírás módosítása miatt nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a pályázatot 

a módosított pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta be. Ha a pályázati kiírás módosítása miatt 

a módosítás előtti feltételekkel benyújtott pályázat nem értékelhető, hiánypótlást kell elrendelni. 

(2) A rendelkezésre álló költségvetési kiadási előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén 

a pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget a támogató kizárhatja. A támogató a 

kizárásról a pályázati kiírás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A 
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kizárás nem érinti a kizárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően benyújtott 

pályázatokat. 

68. §   Ha a pályázati kiírás nem zárja ki, a pályázat benyújtására a támogató által biztosított 

elektronikus úton is lehetőség van. 

69. §   (1) A benyújtott pályázatnak - szükség szerint a pályázati kiírásban közölt formában 

elkészítve - tartalmaznia kell   

a) a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét), 

b) a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adóazonosító számát, 

c) szükség szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét, 

d) a pályázó elérhetőségének megjelölését, 

e)   - ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik, a működési célú költségvetési támogatások 

kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését 

valamint az azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet, 

f) az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a 

levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, 

g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,   

h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül   

ha) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési 

támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és 

hb) az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, 

ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói 

joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás 

összegét, 

i) - ha az meghatározásra került - a pályázati díj megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy 

számlakivonat másolatát, és   

j) a pályázati kiírásban előírt egyéb adatokat.   

(1a)   Külföldi pályázó esetén a támogató az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásától 

eltekinthet. 

(2) A pályázat befogadását a pályázati kiírás a 75. § (2) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok, 

dokumentumok benyújtásától teheti függővé. 

70. §   (1)   A támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig tájékoztatja a 

pályázót arról, hogy a pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött. Az érdemi vizsgálat nélküli 

elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint 

a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját. 

(2) A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy 

a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra, 
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b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető 

mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális 

támogatási intenzitást, és 

c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. 

(3) Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás 

lehetőséget nyújt a hiánypótlásra, és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a 

hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok 

egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat 

kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan 

teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a 

pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat 
nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható. 

71. §   (1) A támogatási döntés előkészítését írásban dokumentálni kell. Ebben meg kell 

határozni az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, és a véleményezésre 

jogosultak javaslatait a támogató részére. Írásban előkészített dokumentációnak kell tekinteni a 

megfelelően szabályozott jogosultsággal, zárt informatikai rendszerben, elektronikusan 

létrehozott dokumentációt is. Az írásos dokumentációban szereplő javaslatról a támogató 

dönt.     

(1a)   A Kincstár az általa üzemeltetett monitoringrendszerben kezelt, a döntés-előkészítéshez 

szükséges adatot továbbítja a támogató részére. 

(2) A kedvezményezettekről a támogató által aláírt döntési listát kell készíteni. A támogató által 

aláírtnak minősül az elektronikus aláírással ellátott döntési lista is. A döntési lista tartalmazza a 

nyertes pályázók adatait, az elnyert költségvetési támogatás összegét és az ebből a költségvetési 

évben kifizetni tervezett összeget. A döntési lista nem minősül kötelezettségvállalásnak. 

(3)   E §-t nem kell alkalmazni a törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata 

alapján nyújtott támogatási döntésekre. 

72. §   (1)   

(1a)   Ha a pályázat műszaki megfelelőségének, műszaki vagy pénzügyi megvalósíthatóságának 

megítélése különleges szaktudást igényel, a támogató a támogatási döntés meghozatalához e 

kérdések tekintetében szakértőt vehet igénybe. 

(2) A pályázat csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támogatási összeggel 

támogatható, ha a pályázat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, 

amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul 

magas, vagy az a rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel csak ekként lenne 

támogatható. 

73. §   (1) A támogató a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a 

pályázat benyújtóját a támogatási döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, a 

pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosítása, a költségvetési 

támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén ennek indokait, a kedvezményezett által 

teljesítendő feltételeket és annak határidejét, a támogatási szerződés megkötésére a támogató 

által megállapított ésszerű határidőre utalást és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját. 

Támogatói okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a tájékoztatás a támogatói okirat 

kiadásával valósul meg.   
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(2) Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató 

által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a 

szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a 

támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa 

megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb 

időtartamú új határidőt állapíthat meg. 

74. §   (1) A támogatási szerződés alapján létrejött támogatási jogviszonyra - ha e rendelet 

eltérően nem rendelkezik - az e rendeletben meghatározott feltételeket a közigazgatási hatósági 

határozattal, hatósági szerződéssel vagy támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is 

alkalmazni kell.   

(2)   A támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra a 68. §-nak, a 69. §-nak, 
a 71-73. §-nak és a 75. § (3a) bekezdésének pályázatra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell, 

azzal, hogy a pályázat alatt a támogatási kérelmet, a pályázó alatt a támogatási igény benyújtóját 

kell érteni.   

75. §   (1)   A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a (2) 

bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, 

dokumentumokat a kedvezményezett papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a támogató 

részére. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatói okirattal 

biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatói okirat kiadásának, támogatási 

szerződéssel biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésének 

napja. Támogatási szerződés alkalmazása esetén nem szükséges a (2) bekezdés szerinti 

nyilatkozatok benyújtása, ha a kedvezményezett a nyilatkozatokat a támogatási szerződés 

szövegébe foglalva teszi meg. 

(2) A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy   

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 

hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, 

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 

eljárás nincs folyamatban, 

c) a saját forrás rendelkezésre áll, 

d)   megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha 

erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött, 

e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési 

támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

f) - a biztosítékmentesség kivételével - a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre 

bocsátja legkésőbb a 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig, 

g) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, 

h)   ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához 

szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó 

beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak, 



368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
Hatály: 2021.I.1.- 

i)   az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek 

várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása, ha a támogatott tevékenység 

beruházás, és a költségvetési támogatás kedvezményezettje az államháztartás alrendszereibe 

tartozó szervezet. 

(2a)   Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett 

esetén a (2) bekezdés b), c) és f) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a (2) 

bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat helyett arról kell nyilatkozni, hogy nem áll fenn az Áht. 

48/B. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem. 

(3)   Az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez vagy - 

ha a pályázati kiírás lehetővé teszi - legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását 

megelőzően a támogató rendelkezésére bocsátja 

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 

ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta hitelesített 

másolatát, valamint 

b) nem természetes személy kedvezményezett esetén a létesítő okiratának, alapító okiratának 

vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, 

vagy az eredeti példány hitelesített másolatát. 

(3a)   Ha a kedvezményezett három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz 

a támogatóhoz, és a (3) bekezdésben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, a 

(3) bekezdésben meghatározott okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a 

további pályázatban pedig nyilatkozni arról, hogy a (3) bekezdésben meghatározott okiratokban 

foglalt adatok nem változtak.   

(3b)   A kedvezményezettől nem kérhető a (3) bekezdés szerinti olyan okirat és dokumentum, 

amelyet jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell, 

vagy amelyet ilyen nyilvántartásból a támogató közvetlen adathozzáféréssel megszerezhet, 

illetve a bevett egyházak és belső jogi személyeik esetében a felelős miniszter által vezetett 

nyilvántartásból megismerhet. 

(3c)   A (2)-(3a) bekezdésben meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok elektronikusan is 

benyújthatóak. 

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozaton 

a) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-testületi, 

társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba 

foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester, 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke nyilatkozatát, 

b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatát, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben - a pályázati kiírás szerint - a kedvezményezett 

nyilatkozatát vagy a saját forrás rendelkezésre állásának a számlavezető intézmény igazolásával, 

hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári 

kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű 

pénzügyi lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával vagy a 

pályázati kiírás által előírt egyéb okirattal való igazolását 

kell érteni. 
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(4a)   Ha a támogató a költségvetési támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás 

igénylőjének meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját 

forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve 

az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai 

uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást. 

(5)   A (2) és (3) bekezdés alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a 

támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi. 

(5a)   Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a kedvezményezett által benyújtott 

dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 

30 nap, a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt 
adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint 

a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap. 

(6) Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 

közalapítvány, illetve az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet támogatási 

igénye esetén - ideértve azt az esetet is, ha a támogató a gazdálkodó szervezet felett alapítói, 

tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol - nem kell csatolni a (2) és (3) bekezdés 

szerinti olyan nyilatkozatokat, dokumentumokat, illetve nem kell a támogatási szerződésben 

megtenni azokat a nyilatkozatokat, amelyek olyan tények fennállását tanúsítják, amelyekről a 

támogatónak egyébként hivatalos tudomása van. 

(6a)   

(6b)   A kedvezményezett a (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges 

véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására 

vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a 

jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

(7)   Külföldi kedvezményezett esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a (2) bekezdés 

d) és g) pontja a magyarországi munkaügyi kapcsolatok és forgalmi adó tekintetében 

alkalmazandóak, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás a 

kedvezményezett személyes jogának szabályai alapján értelmezendő. A külföldi 

kedvezményezett személyes joga alkalmazandó továbbá abban az esetben is, ha jogszabály a 

támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő. 

(7a)   Külföldi kedvezményezett esetén a támogató a (2) bekezdés g) pontja szerinti 

nyilatkozattól eltekinthet. 

(7b)   Külföldi kedvezményezett esetén a támogatói okirat kibocsátásához a (3) bekezdés 

szerinti, harminc napnál régebbi dokumentumok és okiratok egyszerű másolata is elfogadható. A 

kedvezményezett a dokumentumok és okiratok (3) bekezdés szerinti, harminc napnál nem 

régebbi példányát a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles a 

támogató részére megküldeni. 

(8) Ha a (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a támogatási igényhez 

csatolták, és a nyilatkozat, dokumentum tartalma a befogadást követően további vizsgálatot nem 

igényel, azok ismételt benyújtása a támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges. 

(8a)   A költségvetési támogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus 

címre elektronikusan - változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában - megküldött 
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támogatói okirat abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor az a 

kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált. 

(9) A támogató nem írhatja elő tulajdoni lap másolatának a támogatási igényhez történő 

csatolását. Szükség esetén a támogatási igény elbírálásához elektronikus tulajdoni lap másolatot 

kell felhasználni, amelynek költségét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a támogatási 

igény benyújtójának kell viselnie. 

75/A. §   Az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások esetén a támogatási döntés 

előkészítése során a támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet a kérelmező által 

benyújtott nyilatkozatokban foglalt tartalommal kapcsolatban további ellenőrzést nem végezhet, 

a nyilatkozat valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a kérelmező felelős. 

76. §   (1) A támogatási szerződésben meg kell határozni az e rendeletben foglalt kötelezettségek 

megtartását biztosító feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen 

a)   a támogatott tevékenységet, 

b) a költségvetési támogatás összegét, a támogatási intenzitást, az elszámolható költségeket, 

c) a támogatott tevékenység időtartamát és a költségvetési támogatás felhasználásának 

határidejét, 

d) a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, 

részletekben történő folyósítás esetén az egyes finanszírozási időszakokat a kedvezményezett 

által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján, 

e) visszatérítendő költségvetési támogatás esetén a visszafizetés módját - egy összegben vagy 

részletekben -, és határidejét, 

f) a beszámolással - ideértve a beszámoló tartalmi követelményeit is -, továbbá az ellenőrzéssel 

kapcsolatos szabályokat, 

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, - a 

biztosítékmentesség kivételével - a visszafizetés biztosítékait, 

h) a költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, 

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a 

közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, 

j) az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező 

változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség 

elmulasztásának következményeit, és 

k) a támogatási szerződés felmondásának, illetve az attól történő elállás esetköreit. 

(2)   A támogatási szerződésben - az európai uniós forrásból finanszírozott eszközbeszerzések 

kivételével - szerepeltetni kell, hogy a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása 

során a költségvetési támogatás és - saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által 

történő előírása esetén - a saját forrás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó 

értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag 

írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 

visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése 
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érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető 

figyelembe. 

(3)   A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a Kormány által kihirdetett, tömeges bevándorlás 

okozta válsághelyzet kapcsán végzett humanitárius tevékenységgel összefüggésben nyújtott 

költségvetési támogatásokra. 

(4)   Ha a fejlesztési, beruházási célú költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad 

pénzeszközt a helyi önkormányzat kedvezményezett állampapír vásárlásával hasznosítja, a 

támogatási szerződés előírhatja a lekötés időtartamáról szóló dokumentum benyújtásának 

kötelezettségét. 

77. §   (1) Ha 

a) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől visszalép, 

b) a támogatási döntés hatályát veszti, a támogató a támogatói okiratot visszavonja, vagy 

c) a felek a támogatási szerződést közös megegyezéssel felbontják, megszüntetik vagy 

támogatási szerződést valamelyik fél felmondja vagy attól eláll, 

a támogató a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő 

helyen álló pályázók részére lehetővé teheti a költségvetési támogatás igénybevételét. 

(1a)   Ha a pályázati kiírás célja másképp nem biztosítható, a támogató a felszabaduló összeg 

hatékony felhasználása céljából az (1) bekezdéstől eltérően a szakmailag megfelelő pályázatok 

rangsorára tekintet nélkül nyújthat költségvetési támogatást. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 71. § (2) bekezdése szerinti döntési listát az új 

kedvezményezettek tekintetében módosítani kell. 

78. §   

79-80. §   

81. §   Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki     

a)   nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

d) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll 

rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint 

nyilatkozik, vagy 

e) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett 

nyilatkozatát visszavonja. 

82. §   (1) Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit 

a)   az Art. 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. 

melléklet 4. pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
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11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési 

kötelezettség elmulasztása, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában 

meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a 

gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése, 

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 

kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés 

határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése, 

d) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba 

vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy 

e)   az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két 

éven belül - a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható bírsággal 

sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett. 

(2)   Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik 

országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából 

összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő 

foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját 

megelőző két éven belül jogerős vagy végleges bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe 

történő befizetésre kötelezett. 

(3)   Az (1) bekezdés alkalmazásában több telephellyel rendelkező munkáltató esetében a 

jogsértést megállapító közigazgatási határozat véglegessé válásától és végrehajthatóvá válásától 

számított két éven belül elkövetett ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves 

időszakon belül jogerős vagy végleges határozattal megállapított azonos jogsértést kell érteni. 

(4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei teljesülésének megállapítása alapjául a 

következő dokumentumok szolgálnak: 

a) az (1) bekezdés a)-d) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében 

aa) a munkaügyi hatóság és 

ab) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltató esetén a 

bányahatóság 

által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján nyilvánosságra hozott 

adatokat tartalmazó, továbbá 

b) az (1) bekezdés a) pontja tekintetében az állami adóhatóság által az Art. alapján 

nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó, és 

c) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel tekintetében az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság által az Ebktv. alapján vezetett 

nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó 

irat. 
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott dokumentumok helyett a rendezett munkaügyi 

kapcsolatok megállapításának alapjául 

a) a rendőrség esetében a rendészetért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtási szervezet 

esetében a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok esetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, 

b)   

által kiállított igazolás szolgál. 

83. §   (1) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet költségvetési kiadási 

előirányzatai terhére nyújtott költségvetési támogatások esetén a helyi önkormányzat a 

támogatóval szembeni kötelezettségeit a Kincstár útján teljesíti. 

(2)   A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 

költségvetési támogatásokkal kapcsolatban a támogató megbízása alapján a támogató 70. §-ban 

meghatározott feladatait, a 75. § szerinti nyilatkozatok meglétének, a 81. §-ban és a 82. §-ban 

meghatározott feltételek ellenőrzését, a 93. § (1) bekezdése szerinti részbeszámoló, beszámoló 

pénzügyi felülvizsgálatát, - a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján - elfogadását, a 

94. §-ban és 97-99. §-ban meghatározott feladatokat - a döntés-előkészítés, a támogatási 

szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével - a Kincstár látja 

el. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben 

a)   a támogatási igényt, részbeszámolót, beszámolót és az e Fejezetben, a pályázati kiírásban 

vagy a támogatási szerződésben meghatározott más nyilatkozatot, dokumentumot a helyi 

önkormányzat, társult feladatellátás esetében a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat a 

Kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 

Igazgatóság) nyújtja be, 

b) a 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a kedvezményezett - a nem nettó finanszírozás 

keretében folyósított költségvetési támogatás esetében költségvetési évben lemondással és (a 

részletfizetés iránti kérelem benyújtása kivételével) a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi 

szolgáltatói igazolás csatolásával együtt, a költségvetési támogatás folyósítását követő évben 

kizárólag a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolással - a Kincstár útján 

teljesíti a támogató felé. 

(4) A nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatásról való lemondást 

legkésőbb a költségvetési év november 30-áig lehet benyújtani. A lemondás hibáinak, 

hiányosságainak pótlására a 70. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A hibátlan, hiánytalan 

lemondást a benyújtást vagy a hiánypótlás teljesítését követő öt napon belül a Kincstár a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszternek megküldi. 

[Az Áht. 50/A. §-ához] 

84. §   (1) A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől 

a) a beszámoló elfogadását követően, 

b) költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szociális szövetkezet kedvezményezett részére, 

c) - ha a költségvetési támogatás teljes egészében a helyi önkormányzat kötelező feladatát, 

önként vállalt helyi közfeladatát vagy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi feladatát érinti, 
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vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a helyi önkormányzat, nemzetiségi 

önkormányzat törzsvagyonná válik - helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat 

kedvezményezett részére, 

d) - ha a költségvetési támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot, vagy ha a 

projektet több kedvezményezett valósítja meg, a ráeső költségvetési támogatás összege nem 

haladja meg a húszmillió forintot - bármely kedvezményezett részére, 

e) - ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik - a működési célú vagy kutatásra, fejlesztésre vagy 

innovációra irányuló költségvetési támogatásban részesülő bármely kedvezményezett részére, 

f)   az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó forrás terhére megvalósuló projektek 

esetében végrehajtó szervként eljáró, a Polgári Törvénykönyv szerint többségi állami befolyás 

alatt álló gazdasági társaság esetében, ha az alábbi feltételek egyike teljesül: 

fa) a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi 

önkormányzat kizárólagos tulajdonába, vasúti pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást 

ellátó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül, 

fb) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a 

támogatást az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok 

társulása, nemzetiségi önkormányzatok társulása vagy - központi költségvetési szerv kivételével 

- költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja, 

fc) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a 

támogatást az fb) alpontban meghatározott szervezetek valamelyikének többségi befolyása alatt 

álló jogi személy olyan vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását 

szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő, 

g)   a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a közlekedésért felelős miniszter által az 

országos jelentőségű vasútvonalak működtetésére alapított vagy kijelölt kizárólagos állami 

tulajdonban lévő gazdasági társaság részére, 

h)   a kedvezményezett kérelmére, - ha a kedvezményezett legkésőbb a támogatási jogviszony 

létrehozását megelőző évben megalapításra került, és szerepel az Art. 260. §-a szerint közzétett 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a köztartozás-mentességét harminc napnál nem 

régebbi nemleges adóigazolással igazolja - a turisztikai fejlesztés megvalósítása érdekében 

létrejött támogatási jogviszony keretében, 

i)   a sportért felelős miniszter által a sportcélú infrastruktúra-fejlesztések és az azokhoz 

kapcsolódó vagyonjogi ügyletek, továbbá a sportszakmai feladatellátáshoz kapcsolódó működési 

célú költségek támogatására létrehozott, közfeladat ellátását szolgáló vagy közfeladatot 

megvalósító kedvezményezettek részére - ha a kedvezményezett legkésőbb a támogatási 

jogviszony létrehozását megelőző évben megalapításra került, és szerepel az Art. 260. §-a szerint 

közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a köztartozás-mentességét harminc 

napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja - közfeladat ellátását előmozdító 

támogatási jogviszony keretében, 

j)   a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és az EGT államban bejegyzett vállalkozás 

magyarországi fióktelepe a nemzetközi piacra jutásának elősegítésével kapcsolatos közfeladat 

megvalósítása érdekében 

folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet. 

(2) Biztosíték lehet 
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a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, vagy 

b) bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog kikötése, garancia, kezesség, óvadék -, amely 

biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét 

maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. 

85. §   (1) Ha jogszabály vagy a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik, biztosíték legfeljebb a 

költségvetési támogatás összegét elérő biztosítéki értékig kérhető. A 84. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti biztosíték kivételével a megvalósítást követő időszakra (a továbbiakban: fenntartási 
időszak) 

a) a húszmillió forintot meghaladó, de ötvenmillió forintot meg nem haladó költségvetési 

támogatással megvalósuló fejlesztési célú költségvetési támogatás esetében biztosítékot nem 

kell nyújtani, 

b) az ötvenmillió forintot meghaladó költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztési célú 

költségvetési támogatások esetében a kifizetett költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő 

mértékben kell biztosítékot nyújtani, 

c) annak a kedvezményezettnek, aki a támogatási szerződésben a fenntartási időszakra a 

pályázatban vállalt indikátorokat a támogatási szerződésben meghatározott határidőben 

teljesítette, és a projekt megvalósítása alatt az arra jogosult szerv a projekttel kapcsolatban 

szabálytalanságot nem állapított meg, a költségvetési támogatás 10%-ának megfelelő mértékű 

biztosítékot kell nyújtania. 

(2) Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell előírni. 

Második vagy további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el, ha a korábbi ranghelyű 

bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési 

támogatás összegére. 

(3) A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását 

megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló 

kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.   

(4) Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való 

bejegyzéssel jön létre, a bejegyzés a költségvetési támogatás folyósításának feltétele.   

(5) A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új biztosíték 

végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó 

feltételeknek. 

[Az Áht. 51. §-ához] 

86. §   (1) A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló vagy - ha e rendelet szerint 

előírásra került - a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor. A költségvetési támogatás 

Áht. 51. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó döntés 

meghozatala során figyelemmel kell lenni a költségvetési támogatás céljára, a támogatott 

tevékenység megvalósítási időszakának hosszára, a kedvezményezett saját forrásának 

mértékére. E §-t a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 

költségvetési támogatásra nem kell alkalmazni.   
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(2) A beszámoló, részbeszámoló hibáinak, hiányosságainak pótlására a 70. § (3) bekezdését kell 

alkalmazni. 

87. §   (1) A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően 

is - a költségvetési támogatás céljához, a támogatott tevékenység megvalósítási időszakának 

hosszához, a kedvezményezett saját forrásának mértékéhez igazodó módon - folyósítható (a 

továbbiakban: támogatási előleg). 

(2)   A támogatási előleg összegét a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés határozza meg. 

(3)   

(4) A támogatási előleget vagy annak első részletét a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőn belül kell folyósítani. 

88. §   (1) A költségvetési támogatás folyósítása 

a) a kedvezményezett fizetési számlájára, 

b) az Áht. 51. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó költségvetési támogatás esetén 

ba) a kedvezményezett által megjelölt engedményes fizetési számlájára, vagy 

bb) a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megjelölt személy által benyújtott, a 

támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzéseket igazoló számlák összegének 

közvetlenül a szállító vagy a szállító által megjelölt engedményes fizetési számlájára, vagy 

c)   kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb költségtámogatás vagy kezességi 

díjtámogatás pénzügyi intézmény által történő megelőlegezése esetén a költségvetési 

támogatást megelőlegező pénzügyi intézmény részére 

történő kifizetéssel lehetséges. 

(2)   Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a kifizetés feltétele, hogy a 

kedvezményezett a számla költségvetési támogatáson felüli összege kifizetését igazolja. Ha a 

támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti 

kifizetés elszámolására a beszámolóban nincs lehetőség. 

(3) Fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha azt a támogatási szerződés 

megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója 

olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a 

támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A 

felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell. 

(4) E §-t a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 

költségvetési támogatásra akkor kell alkalmazni, ha a 140-142. § és a 144. § eltérően nem 

rendelkezik. 

89. §   (1)   A költségvetési támogatás folyósítására csak azt követően kerülhet sor, hogy az 

előirányzat kezelő szerve a Kincstár részére eljuttatta a támogatási döntés 102/F. § (2) 

bekezdése szerinti adatait. 

(2) Ha a Kincstár észleli, vagy valamely közreműködő tudomására jut, hogy a folyósított 

költségvetési támogatások halmozódásának tényleges szintje meghaladja az érintett támogatási 

szerződésekben meghatározott mértéket, haladéktalanul értesíti az érintett támogatókat. 
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90. §   (1)   A kedvezményezettet terhelő köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami 

adó- és vámhatóság a Kincstár elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. A (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel az adatszolgáltatásban szereplő köztartozás, de legfeljebb 

a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár 

kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet 

adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A 

visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással 

megfizetettnek minősül. 

(2) Ha az Áht. 51. § (3) bekezdése szerinti nem állami intézmény fenntartójának vagy az általa 

fenntartott intézménynek az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása 

van, és a fenntartó előzetesen benyújtott kérelme alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a 

Kincstárnak - legkésőbb a költségvetési támogatás fenntartó részére történő folyósításának 

jogszabályban meghatározott határidejének leteltét megelőző ötödik napig - úgy nyilatkozik, 

hogy a köztartozás levonása a nem állami intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott 

intézmény közfeladatai ellátását súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a Kincstár a 

köztartozás levonása nélkül utalja át a kedvezményezettnek. A köztartozással terhelt nem állami 

intézmény fenntartókról a Kincstár a költségvetési támogatás folyósítását követő öt napon belül 

értesíti a fejezetet irányító szerv vezetőjét. 

(3) A Kincstár által végzett köztartozás-vizsgálathoz a költségvetési támogatások kifizetésére 

irányuló átutalási megbízásokon a Kincstár által meghatározott jelölést kell alkalmazni. Az 

átutalási megbízás ilyen esetben csoportos megbízásként nem nyújtható be. 

(4)   A költségvetési támogatás visszatartásáról a Kincstár tájékoztatja a kedvezményezettet és a 

támogatót. A visszatartás a kedvezményezett - a költségvetési támogatás megszerzése 

érdekében vállalt - kötelezettségeit nem érinti. 

(5) Ha a Kincstár által kiküldött tájékoztatás a kedvezményezett címének megváltozása vagy 

bármely más okból nem kézbesíthető, a Kincstár erről tájékoztatja a támogatót. 

(6)   Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító 

száma, amelyet a Kincstár megkeresése tartalmaz. 

91. §   A költségvetési támogatást, ha annak jogszabályban, támogatási szerződésben 

meghatározott feltételei fennállnak, a részbeszámoló, beszámoló elfogadásától számított 

negyvenöt, szállítói finanszírozás esetén harminc napon belül ki kell fizetni. 

[Az Áht. 52. §-ához] 

91/A. §   A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett 

közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési 

támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. 

[Az Áht. 53. §-ához] 

92. §   (1) A kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység 

megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben 

rögzített határidőig készíti el az Áht. 53. §-a szerinti beszámolót. A támogatási szerződés az 

egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.   

(2) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 

támogatások esetén az éves költségvetési beszámolóban a költségvetési évben nyújtott 

valamennyi költségvetési támogatásnak az éves költségvetési beszámoló által érintett 

időszakban felhasznált részéről a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott 
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űrlap szerinti tartalommal kell beszámolni. Az ilyen tartalmú beszámolás nem érinti a 

kedvezményezett támogatási szerződésben előírt, e § szerinti beszámolási kötelezettségét. Az 

éves költségvetési beszámoló Kincstár általi felülvizsgálatára az Áht. 59-60/B. §-át kell 

alkalmazni. 

93. §   (1) A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt költségvetési 

támogatás kifizethetőségéről elsősorban a részbeszámoló, beszámoló alapján kell meggyőződni. 

A részbeszámoló, beszámoló támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában 

ismerteti a költségvetési támogatás és - saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató 

által történő előírása esetén - a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység 

megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás 

eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a 

saját forrás felhasználásáról. 

(1a)   A költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása és a támogatott tevékenység 

részletes szöveges ismertetése helyett - ha jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási 

szerződés másként nem rendelkezik - a kedvezményezett nyilatkozatot tehet arról, hogy a 

rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a 

támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, amelyhez a számviteli 

bizonylatokról készített összesítőt csatolni köteles. 

(2)   A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült 

költségeket szerepeltetheti a részbeszámolóban, beszámolóban. 

(3)   A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a részbeszámoló, beszámoló által érintett 

időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket 

igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás 

részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, típusát (így különösen számla, 
bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a 

gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt 

összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, 

valamint a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy 

aláírását. 

(4) A költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket és a költségvetési támogatás 

összegét forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más 

pénznemben keletkezett, vagy a költségvetési támogatás folyósítását a kedvezményezett vagy a 

szállító mely pénznemben kéri. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli 

bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a 

számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti 

Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által 

nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi 

Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. 

(5) A támogatási szerződés előírhatja a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz benyújtandó okiratok 

záradékolását. 

94. §   (1) A részbeszámoló, beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül 

írásban kell értesíteni a kedvezményezettet. 

(2) A részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése 

esetén a támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége 
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teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás, vagy 

támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség. 

(3) Ha a részbeszámolási kötelezettség teljesítésére a (2) bekezdés szerinti határidő leteltéig 

nem vagy nem megfelelően kerül sor, a költségvetési támogatás fennmaradó része nem 

folyósítható mindaddig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének nem tesz eleget. 

[Az Áht. 53/A. §-ához] 

95. §   (1)   A támogatási szerződés Áht. 53/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti módosítása 

legfeljebb egy alkalommal abban az esetben lehetséges, ha a támogatás nyújtásának feltétele 

nem jogszabályon alapul és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak 

mérlegelési joga van. 

(2) A támogatási szerződés módosítása a támogatási szerződésben meghatározott összegen 

felüli többlet költségvetési támogatás biztosítás érdekében abban az esetben lehetséges, ha a 

többlet költségvetési támogatás nyújtása   

a) a költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel 

indokolt, 

b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze, 

c) az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási 

szerződésmódosítás miatt szükséges, 

d) a támogatott tevékenység tartalmának bővítése következtében indokolt, és a 

költségnövekmény a tartalom bővülésével arányban áll, vagy 

e) a támogatott tevékenység tartalmának bővítését nem eredményezi, és a többlet költségvetési 

támogatási igény 

ea) nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási 

összeg 15%-át, és a kedvezményezett alá tudja támasztani a többletköltségek piaci árnak történő 

megfelelését, vagy 

eb) a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 

15%-át eléri vagy meghaladja, és igazságügyi szakértő alátámasztja a többletköltségek piaci 

árnak történő megfelelését. 

(3) A költségnövekmény nem támogatható, ha a (2) bekezdés e) pontja szerinti 

költségnövekmény mértéke eléri vagy meghaladja a támogatási szerződésben vagy támogatói 

okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át. 

(4) A (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti igazságügyi szakértő megbízásáról az 

államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. 

(5) A Kormány a (2)-(4) bekezdésben foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.   

(6) Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha 

a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 

beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest 

előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg - ideértve az ezen határidő-

módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is -, 
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b) a támogatási szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése 

eléri a célérték legalább 90%-át, 

c) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a kedvezményezett által 

nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 

eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás 

valósul meg. 

95/A. §   Az Áht. 51. § (4) bekezdésében meghatározottak kivételével nem tekinthető a 

költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő 

felhasználásának, ha a helyi önkormányzat kedvezményezett a fejlesztési, beruházási céllal 

nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír 

vásárlásával hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez 
nem veszélyezteti. A helyi önkormányzat kedvezményezett az így elért hozamot, kamatbevételt 

kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel. 

95/B. §   (1) A támogatási szerződés 95. § (1) bekezdése szerinti módosítását a támogató vagy a 

kedvezményezett egyoldalúan, a támogató és a kedvezményezett közösen is kezdeményezhetik. 

(2) A támogató a támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt - ha az a 

kedvezményezett hátrányára történik - csak akkor módosíthatja, ha erről a felek a támogatási 

szerződésben megállapodtak, vagy a támogató általános szerződési feltételt alkalmaz, és az 

általános szerződési feltételben a támogató ezt kikötötte. A támogatói okiratban meghatározott 

támogatási cél támogató részéről történő módosítására az általános szerződési feltételekre 

történő kikötés szabálya irányadó. 

(3) A támogatási szerződés eredeti célja a kedvezményezett kezdeményezésére - a 95. § (1) 

bekezdésében foglaltakon túl - akkor is módosítható, ha a támogatott tevékenység eredeti célja 

meghiúsul, tartós akadályba ütközése a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz 

képest előreláthatóan eléri, vagy meghaladja a három hónapos késedelmet, ideértve az ezen 

határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is. A kedvezményezett által 

kezdeményezett támogatási szerződésben meghatározott eredeti cél módosításáról a támogató a 

kezdeményezés beérkezésétől számított negyvenöt napon belül dönt. 

(4) A támogató és a kedvezményezett a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően közösen is 

kezdeményezheti a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél módosítását azzal, 

hogy a módosítás során a feleket nem köti a (3) bekezdésben foglalt határidő és a támogatási 

szerződés módosítása a támogató Áht. 53/A. § (5) bekezdése szerinti előzetes engedélyének 

minősül. Ha a támogató a támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi 

jogállással nem bíró kezelő szervet, az előzetes engedélynek minősülő módosító szerződés 

érvényességéhez a fejezetet irányító szerv egyetértő záradéka is szükséges. 

(5) A támogatási szerződés (2)-(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a támogató a támogatott 

tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó 

költségekről a 92-94. §-ban meghatározottak alapján elszámol a támogató felé. 

(6) A támogatási szerződés (2)-(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a fel nem használt 

költségvetési támogatás összege az Áht. 53/A. §-ában és a 96. §-ában foglaltaktól eltérően nem 

minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének, ha azt a kedvezményezett - a támogató 

döntése alapján - egy összegben vagy részletekben visszatéríti. 

96. §   A támogató a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a 

támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a 



368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
Hatály: 2021.I.1.- 

támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy 

bekövetkezik:     

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 

hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a 

költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét 

ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, 

c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 

következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi az e rendeletben vagy a támogatási 

szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 

kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű 

felhasználását nem lehet ellenőrizni, 

f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja, 

g) a kedvezményezett a 94. § (2) bekezdése szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem 

megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 

kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 

további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem 

intézkedik, vagy 

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

97. §   (1) Ha a 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény 

bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 

kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költségvetési támogatás 

egyéb - a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a 

jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben változás 

következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt 

írásban bejelenteni a támogatónak. 

(2) Ha a támogató az (1) bekezdés szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az 

(1) bekezdésben meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően a 

támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok 

megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, támogatási 

szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak 

módosítására, felmondására, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, a 98. § 

(5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére vagy más eljárás lefolytatására 

irányuló intézkedéseket. 

(3) Támogatói okirat alkalmazása esetén a költségvetési támogatás visszavonása külön okirat 

kiadásával és a kedvezményezett részére történő megküldésével történik. A támogatási 



368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
Hatály: 2021.I.1.- 

szerződés felmondásáról, az attól történő elállásról a támogató írásban értesíti a 

kedvezményezettet. 

(4)   Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési 

támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás 

esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, 

a támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek 

arányában kell csökkenteni. 

(5)   Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési 

támogatások esetén, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési 

támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység 

összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokba. 

98. §   (1) Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat mértéke 

a) forintban meghatározott pénztartozás esetén a jegybanki alapkamat kétszerese, 

b) külföldi törvényes fizetőeszköz pénznemében meghatározott pénztartozás esetén a külföldi 

törvényes fizetőeszközt kibocsátó központi bank által meghatározott alapkamat, ennek 

hiányában a piaci gyakorlatban egy hónapos lejáratra referenciaként használt bankközi 

kamatláb (a továbbiakban: külföldi kamat) kétszerese. 

(2) Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat, illetve - külföldi törvényes fizetőeszköz 

pénznemében meghatározott pénztartozás esetén - külföldi kamat. 

(3) Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat, illetve külföldi 

kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

(4)   Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának 

napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a költségvetési 

támogatás folyósítására részletekben került sor, a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a 

visszafizetési kötelezettség összegével megegyező támogatási részlet folyósításának napja azzal, 

hogy a számítást az utolsó részlet folyósításának napjától kezdődően visszafelé kell elvégezni. A 

késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó 

napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

(5) A támogató a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatási szerződés módosítása, 

felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás 

részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes 

felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a kedvezményezett a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint köteles 

visszafizetni. 

(6) Ha a visszafizetési kötelezettség a támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, 

a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes. 

99. §   (1) A visszafizetési kötelezettségről a támogató a támogatói okirat visszavonásáról szóló 

döntésben, a támogatási szerződés felek általi módosítása során, a támogatási szerződés 

felmondásáról vagy az attól történő elállásról küldött értesítésben, vagy külön fizetési 

felszólításban értesíti a kedvezményezettet. 
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(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kedvezményezettnek a döntés, értesítés, fizetési 

felszólítás kézhezvételét követő harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség 

teljesítésére. 

(3) A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthető, 

azonban ennek időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A visszafizetés ütemezését 

külön megállapodásban kell rögzíteni. 

(4) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv előirányzat-

átcsoportosítással kapott és jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás költségvetési 

évben történő visszafizetés alatt a költségvetési támogatást biztosító előirányzat javára történő 

előirányzat-átcsoportosítást kell érteni. 

(5)   A helyi önkormányzat a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből 

biztosított költségvetési támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a 

Kincstár által megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel teljesíti. A nettó finanszírozás 

keretében folyósított költségvetési támogatás esetében, ha a visszafizetési kötelezettség a 

folyósítás évében keletkezik, a visszafizetési kötelezettséget az annak során történt 

elszámolással egyidejűleg kell teljesíteni. 

(6)   A visszafizetési kötelezettséget annak az előirányzatnak a javára kell teljesíteni, amelyből a 

támogatás folyósítása történt. Ilyen előirányzat hiányában, illetve ha a visszafizetési 

kötelezettséget az Áht. 67. §-a alapján a kormányzati ellenőrzési szerv érvényesíti, a 

visszafizetési kötelezettséget a központi költségvetés Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti 

fejezete javára kell teljesíteni. 

[Az Áht. 54. §-ához] 

100. §   (1) A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás 

felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott 

szervek ellenőrizhetik. 

(1a)   Az ellenőrzés során az (1) bekezdés szerinti szervek adatot igényelhetnek a Kincstár által 

működtetett monitoring rendszerből. 

(2) Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását 

vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele 

alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló 

elfogadását követő öt évig kerülhet sor. 

(3)   Az ellenőrzés során a támogatónak vagy a támogató nevében eljáró szervezetnek - az 

irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével - ellenőriznie kell a 

részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához 

kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az 

összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való 

egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy 

helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére 

jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba 

a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, 

azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, 

hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A 

támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezetnek a támogatási szerződésben a 

bizonylatok száma tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat. 
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[Az Áht. 56/A. §-ához] 

101. §   A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet és a kedvezményezett a 

költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a 

kedvezményezett beszámolójának támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig 

megőrizni.   

101/A. §   (1)   A Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatásra e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.   

(1a)   Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a határon túli költségvetési támogatások sajátos 

szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdését minden esetben, más 

rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha e § eltérően nem rendelkezik. 

(1b)   Az (1) bekezdésben meghatározott, a Kormány egyedi határozatán alapuló költségvetési 

támogatásnak minősül minden olyan, a Kormány határozata alapján nyújtott támogatás, 

amelyben a Kormány a támogatási célt, a kedvezményezett személyét és a biztosítandó 

költségvetési támogatás összegszerű mértékét meghatározza. 

(2) A támogatási döntés meghozatalához nem szükséges 

a) támogatási kérelmet benyújtani, ha a költségvetési támogatás nem minősül az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami 

támogatásnak, 

b)   a támogatónak a 70. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást kibocsátania. 

(3) A 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a Kormány egyedi határozata alapján 

költségvetési támogatás igénylésére jogosult szervezet a 7. melléklet szerinti formában és 

tartalommal teszi meg, azzal, hogy a nyilatkozatban 

a) közli a költségvetési támogatás folyósításához szükséges lényeges információkat, 

b) a 75. § (2) bekezdés a) pontja helyett arról nyilatkozik, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok, 

információk teljeskörűek, valósak és hitelesek, 

c) a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie, 

d) a 75. § (2) bekezdés f) pontja helyett annak vállalásáról nyilatkozik, hogy a biztosítékokat - ha 

a támogatói okirat azt előírja - a támogatás folyósításának napjától számított harminc napon 

belül rendelkezésre bocsátja, 

e)   

(4) Ha a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

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

22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatási kérelmet a 

7. melléklet szerinti nyilatkozattal - kiegészítve a támogatott tevékenység bemutatásával, 

helyszínének megjelölésével és az elszámolni kívánt költségek részletesebb ismertetésével - kell 

benyújtani. 

(5)   A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet a (3) bekezdés szerinti 

dokumentumot a támogatói okirat tervezetével együtt elektronikus úton vagy papír alapon küldi 

meg a Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult 

szervezetnek, amely a kitöltött és a képviselője aláírásával ellátott dokumentumot - ha a 
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támogató szóbeli vagy írásos nyilatkozatában azt lehetővé tette, úgy annak elektronikus úton 

egyszerű másolatát - a támogatónak a támogatói okirat kiadásáig visszaküldi. Ha a támogató a 

támogatói okiratot a dokumentumok egyszerű másolata alapján adta ki, a kedvezményezett az 

eredeti példányokat a másolatok elektronikus úton történő megküldését követő harminc napon 

belül megküldi a támogatónak. 

(6) A költségvetési támogatás biztosítása támogatói okirat kibocsátásával történik. 

(7) Ha a Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult 

szervezet a dokumentumot a támogatónak az (5) bekezdés szerint megküldte, a támogatói 

okirat annak változatlan tartalmú kiadásával és arról a kedvezményezett szóbeli 

tájékoztatásával közöltnek tekintendő. 

(8) A támogatói okirat kibocsátásához a 75. § (3) bekezdése szerinti, harminc napnál régebbi 

dokumentumok és okiratok egyszerű másolata is elfogadható. A kedvezményezett a 

dokumentumok és okiratok 75. § (3) bekezdése szerinti, harminc napnál nem régebbi példányát 

a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles a támogató részére 

megküldeni. 

(9) A támogatói okirat tartalmára a 76. § (1) bekezdését a következő eltérésekkel kell 

alkalmazni: 

a) a támogatási intenzitást csak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

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

22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősülő költségvetési 

támogatások esetén kell feltüntetni, 

b) az elszámolható költségek meghatározása a 7. melléklet 9. pontja szerinti adattartalommal 

történik, 

c) a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása 

ca) a Kormány egyedi határozata szerinti módon, ennek hiányában 

cb) a 87. § (1) bekezdése szerint, egy összegben, költségterv helyett a kedvezményezett (3) és 

(4) bekezdés szerinti nyilatkozatai alapján 

történik, 

d) a biztosíték teljesítésére a támogatás folyósítását követő harminc napos határidő áll 

rendelkezésre, 

e) a 76. § (1) bekezdés e) és i) pontját nem kell alkalmazni. 

(10)   A kedvezményezett a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon 

belül küldi meg a támogatónak. Ha a kedvezményezett a támogatónak a költségtervet egyáltalán 

nem, vagy hiányosan, vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtja be, és a 

hiányosságot felszólításra sem pótolja, akkor a támogató a támogatói okiratot jogosult azonnali 

hatállyal visszavonni. 

(10a)   A támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatást - a Kormány eltérő 

rendelkezése hiányában - a Kormány egyedi határozatának közzétételét követő tizenöt napon 

belül kell folyósítani. 
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(11) A kedvezményezett a megvalósításba a támogató előzetes tájékoztatása esetén vonhat be 

közreműködőket. 

(12) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 81. § d) pontját és a 85. § (3) bekezdés első 

mondatát nem kell alkalmazni. 

(13)   Ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének eredeti célját 

egyedi határozatában utóbb módosítja, a támogatói okirat tartalmát a módosított 

kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően módosítani kell. 

(14)   A (13) bekezdést a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntését 

módosító határozatának (a továbbiakban: módosító kormányhatározat) megjelenését 

megelőzően létrejött jogviszonyokra abban az esetben kell alkalmazni, ha a kedvezményezett a 

támogatott tevékenység megvalósítását és a részére támogatási előlegként nyújtott költségvetési 

támogatás felhasználását a módosító kormányhatározat megjelenésének időpontjában még nem 

kezdte meg, amely tényről a kedvezményezett a támogató felszólítását követően haladéktalanul, 

írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozattétel felszólítás ellenére való elmaradása esetén a 

támogató a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. 

(15)   A (14) bekezdést nem kell alkalmazni arra a Kormány egyedi határozatában meghozott 

támogatási döntésre, amely esetében az abban foglalt költségvetési támogatás az Áht. 14. § (3) 

bekezdése szerinti fejezet terhére került nyújtásra. 

102. §   (1)   Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon - ha az a 

kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül - támogatási szerződésben 

meghatározott időpontig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a támogató döntése alapján 

a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával 

idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A támogató a 

jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a 

beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a kedvezményezett 

helyébe - részleges elidegenítés esetén a kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más módon 

történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a kedvezményezett mellé 

a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú 

nyilatkozatot tegyen.   

(2) A támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása 

nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó 

teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése. 

102/A. §   (1) Ha a támogatott tevékenység után általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 

keletkezik, a költségvetési támogatás összegének fedezetet kell biztosítania a támogatott 

tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során a kedvezményezettre áthárított vagy az általa 

fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére nézve, kivéve ha a kedvezményezett az 

előzetesen felszámított vagy a termék beszerzése, a szolgáltatás igénybevétele után általa 

fizetendő általános forgalmi adó levonására jogosult.   

(2) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá 

áthárított vagy az általa megállapított adót levonta vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, 

a levonásba helyezett, illetve áthárított és a támogató által is támogatott általános forgalmi adó 

összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett 

támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni. 

102/B. §   (1) A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói 

okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során 
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keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy 

beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység 

befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, 

elszámolását a támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt 

támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.   

(2) A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási 

szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget 

nem vállalt és az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, 

támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további 

kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi 

vállalt kötelezettség teljesült, a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának 

eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a 

záró jegyzőkönyv elkészült. 

102/C. §   (1) A nem közigazgatási hatósági határozattal biztosított költségvetési támogatások 

során a támogató által a támogatás igénylőjének és a kedvezményezettnek e rendelet alapján 

megküldött értesítéseire, felszólításaira (e § alkalmazásában a továbbiakban: értesítés), továbbá 

a támogató és a kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére 

rendelkezésre álló határidők számítására a (2)-(10) bekezdést kell alkalmazni. 

(2) Postai úton történő kézbesítés esetén az értesítést hivatalos iratként kell feladni és 

kézbesíteni. 

(3) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja 

úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének 

napján kézbesítettnek kell tekinteni. 

(4) Ha a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” 

jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a 

kézbesítés napjának tekinteni. 

(5) A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. 

(6) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó 

napján. 

(7)   

(8) A postai úton küldött nyilatkozat esetén a postára adás, elektronikus úton előterjesztett 

nyilatkozat esetén az elküldés napját kell a nyilatkozat megtételének napjaként tekinteni. Az 

ezzel kapcsolatos válasz megtételére rendelkezésre álló határidő ilyen esetben a postai úton 

küldött nyilatkozat esetén azon a napon kezdődik, amely napon azt a részére kézbesítettnek kell 

tekinteni. Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a válaszra rendelkezésre álló 

határidő a következő munkanapon kezdődik. 

(9) A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának 

elteltével állnak be. 

(10) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 

102/D. §   (1)   Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője 

vagy a kedvezményezett - kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv igénybevétele, illetve 

közreműködő szervezet kijelölése esetén - a kezelő szervnél, lebonyolító szervnél, illetve 
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közreműködő szervnél, ennek hiányában a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati 

eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási 

szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó 

eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. E §-t a 

kizárólag hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás 

esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje 

tekintetében kell alkalmazni. 

(2) Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak 

van helye vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, 

kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. 

(3) A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan 
megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz 

napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban 

van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem 

benyújtásának helye nincs. 

(4) A kifogás tartalmazza 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő 

képviselője nevét, 

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához 

szükséges adatokat, 

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett 

jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és 

e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. 

(5)   Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást, ha 

a) azt határidőn túl terjesztették elő, 

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő, 

c) az a korábbival azonos tartalmú, 

d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, 

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be, 

f) a kifogás benyújtásának nincs helye, 

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével 

nem orvosolható. 

(5a)   Kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv, illetve közreműködő szervezet 

igénybevétele esetén a kezelő szerv, a lebonyolító szerv, illetve a közreműködő szerv, ennek 

hiányában a támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet - ha a kifogásban foglaltakkal 

egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges 

intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a fejezetet irányító szervnek. 

(6)   A fejezetet irányító szerv a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül 

érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
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meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás 

elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a 

kifogással érintett eljárásban részt vett. 

(7) Ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet 

megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás 

esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti. 

(8) A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más 

jogorvoslat igénybevételének nincs helye. 

[Az Áht. 56/B. §-ához és 56/C. §-ához] 

102/E. §   (1)   A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet 

a) - pályázati úton nyújtott támogatás esetén - a pályázati kiírás adatait a pályázati kiírás 
közzétételét megelőzően, 

b) - pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás esetén - a támogatás feltételrendszerének a 

támogatási jogviszony tartalmát érintő adatait annak meghatározását megelőzően 

a Kincstár által meghatározott adattartalommal a Kincstár részére bejelenti. Ha a támogató vagy 

a támogató nevében eljáró szervezet adatszolgáltatása a monitoringrendszer teljessége 

szempontjából hibás vagy hiányos, annak kijavítására vagy kiegészítésére a Kincstár utólag 

kötelezi a támogatót vagy a támogató nevében eljáró szervezetet.   

(2)   Az (1) bekezdés szerinti adatok változását a támogatási döntés meghozatalát megelőzően a 

támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet a Kincstárnak bejelenti. A bejelentésre az 

(1) bekezdést kell alkalmazni. 

102/F. §   (1) A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet   

a) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a támogatási igény benyújtását, 

kamattámogatás vagy kezességi díjtámogatás formájában nyújtott költségvetési támogatás 

esetén a támogatási döntést, 

b) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a támogatási döntést és 

c) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a támogatási jogviszonnyal, a 

támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tény, körülmény 

megállapítását 

követő hét napon belül továbbítja a Kincstárnak. 

(2) A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet a Kincstárt hét napon belül értesíti, 

ha   

a) a Kincstár részére az (1) bekezdés a)-c) pontja szerint továbbított adatokban változás 

történik, 

b) a támogatási döntés hatályát veszti, vagy 

c)   a támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet a támogatói okirat kiadásáról, 

módosításáról, visszavonásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról, 

felbontásáról, megszüntetéséről dönt. 

(3) A támogatás folyósításáról a támogató a támogatás teljes összegének folyósítását követően 

értesíti a Kincstárt. 


