
K Ö Z L E M É N Y  

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy megjelent az egyes 
fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet célja, hogy a 
2020. november 4-ével bevezetett veszélyhelyzet átmeneti időtartamára könnyítéseket biztosít-
son. A könnyítések célja, hogy a veszélyhelyzet elrendelésére okot adó körülmények okozta ne-
hézségek közepette is segítse az európai uniós támogatás elnyerését és a támogatásban részesült 
projektek szabályszerű és eredményes megvalósítását. 

A rendelet által bevezetett számos könnyítés közül a következők külön is figyelemre tarthatnak 
számot: 

A rendelet egyik fő célja a vállalkozások forrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése. Ennek 
érdekében a rendelet a felhívások előkészítésének és a projekt-kiválasztási eljárásoknak határ-
idejét lerövidíti. A rövidebb határidejű eljárások előbb lezárulnak, így előbb születhet meg a tá-
mogatási döntés, köthető meg a támogatási szerződés, juthat a támogatást igénylő friss források-
hoz. 

A támogatási szerződések megkötéséhez sok esetben bizonyos feltételeket biztosítania kell a tá-
mogatást elnyert kedvezményezettnek. Példaként dokumentumokat kellhet bemutatnia, igazol-
nia kellhet bizonyos tények fennállását. A veszélyhelyzet adta körülmények között e feltételek biz-
tosítása akadályokba ütközhet. Emiatt a kedvezményezett kérheti, hogy a támogatási szerződés 
megkötésének határidejét az irányító hatóság hosszabbítsa meg. A meghosszabbítás időtartama 
legfeljebb 120 nap lehet. A kérelmet indokolni szükséges. 

Ha a kedvezményezett önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a támogatási szerződés megkötésével 
kapcsolatos határidőket, és ezt igazolja, akkor a határidő elmulasztása miatti hátrányos jogkövet-
kezmény alól mentesül. 

A kedvezményezett indokolással ellátott kérelmére a projekt fizikai befejezésének határideje, az 
egyes mérföldkövek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje legfeljebb 
három hónappal meghosszabbítható. 

Ha a kedvezményezett indokolt kérelmével ezt kéri, akkor az előlegekkel összefüggő kifizetési 
igénylések benyújtására biztosított határidő 12 hónapról legfeljebb 15 hónapra hosszabbítható 
meg. 

Szintén a kedvezményezett indokolással ellátott kérelmére a projekt fenntartási időszaka legfel-
jebb a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbítható. 

Lényeges különbség a tavaszi veszélyhelyzet során alkalmazott könnyítésekhez képest, hogy a 
fenti határidők meghosszabbítása nem automatikus, hanem a meghosszabbítást indokolással el-
látott kérelem benyújtásával kérni szükséges. A tavaszi veszélyhelyzet tapasztalatai azt mutatták, 
hogy sok kedvezményezettnek nem volt szüksége a határidők meghosszabbítására. Az ő esetük-
ben a határidők automatikus meghosszabbodása inkább nehézséget okozott. Ezért az új rendelet 
csak azoknak biztosítja a könnyítést, akiknek erre ténylegesen szükségük van. 



A veszélyhelyzet elrendelésére okot adó körülmények teszik szükségessé, hogy ha a projekt te-
kintetében komoly kockázat nem jelentkezett, akkor akár a záró kifizetési igénylést megelőzően 
megtartott helyszíni ellenőrzés nélkül is jóváhagyják a záró kifizetési igénylést. 

Szintén a veszélyhelyzeti egészségvédelmi magatartási szabályok folytán az elektronikus kapcso-
lattartás kerül előtérbe. Az elszámolható költségek valódiságának igazolásához és a szakmai be-
számoló alátámasztásához is elegendő lesz kevesebb dokumentum, így például számla, kifizetési 
bizonylat, szerződés, megrendelő benyújtása. Az ezen felül megkövetelt, de a veszélyhelyzet alatt 
benyújtani nem szükséges papíralapú dokumentumokat viszont meg kell őrizni, később ezeket az 
ellenőrző szervek ellenőrizhetik. 

Az egyes hatósági engedélyek tekintetében könnyítés az, hogy elegendő az engedélyezési eljárás 
megindításának igazolása, és a végleges engedélyező határozatokat csak azok meghozatalát köve-
tően kell benyújtani. 

Számos vállalkozás került nehéz anyagi helyzetbe a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági ne-
hézségek folytán. Elsősorban számukra jelenthet átmeneti könnyebbséget, hogy a veszélyhelyzet 
ideje alatt a fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem indítja el a tartozások adók módjára tör-
ténő behajtását, és a támogatás visszafizetésére kikötött biztosítékokat – így bankgaranciát, jelzá-
logjogot, kezességet – nem érvényesíti. A veszélyhelyzet megszűnését követően ugyanakkor a be-
hajtás, illetve a biztosítékok érvényesítése meg kell, hogy induljon. 

A rendelet megjelentésével összefüggésben módosult a 2014–2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet is. A tavaszi veszélyhelyzet alatt bevezetett kedvezményes elő-
legszabályok, valamint a képzések és workshopok kedvező elszámolhatósági szabályai 2021. jú-
nius 30-áig meghosszabbított ideig lesznek alkalmazhatóak. 

Emellett lehetővé válik a helyszíni ellenőrzés elektronikus alkalmazás útján való lebonyolítása is, 
valamint a helyszínen fennálló tények kép- és videofelvétel útján történő igazolása is, feltéve, hogy 
azok kétséget kizáróan bizonyításra alkalmasak. 

A fenti változásokkal összefüggésben változó sablonok, általános szerződési feltételek és más in-
formáció tekintetében kérjük, hogy keresse fel a https://palyazat.gov.hu internetes weboldalt. 

 

https://palyazat.gov.hu/

