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A MAHOP Irányító Hatóság közleménye 

az EUTAF ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatokról 

 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) vonatkozásában az Európai 

Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) végzi a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 189. §-a alapján a mintavételes 

ellenőrzéseket, továbbá az éves rendszerellenőrzéseket az 1303/2013/EU rendelet1 127. cikk (1) 

bekezdése, a 223/2014/EU rendelet2 34. cikk (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 188. § (1) 

bekezdése és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. 

rendelet 4. § (2a) bekezdése alapján.  

 

Az EUTAF, mint Audit Hatóság, és egyben a műveletek ellenőrzéséért felelős szervezet éves 

ellenőrzési tervének megfelelően lefolytatja az ellenőrzés tárgyát képező projekteknek az 

1303/2013/EU rendelet 127. cikk (1) bekezdése, valamint a 480/2014/EU rendelet3 27. cikk szerinti 

szabályszerűségi ellenőrzését. Az ellenőrzés lefolytatása a nemzetközi ellenőrzési standardok, a 

vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok, az Európai Bizottság által kiadott iránymutatások, 

valamint az Audit Hatóság Ellenőrzési Kézikönyve előírásainak figyelembevételével történik. 

 

A 480/2014/EU rendelet 27. cikkében foglalt célkitűzésekre való tekintettel a mintavételes ellenőrzések 

célja az ellenőrzés tárgyát képező kifizetési igénylés(ek) keretében felmerülő, az Európai Bizottság felé 

elszámolás céljából benyújtásra kerülő költségek szabályszerűségének vizsgálata, valamint annak 

vizsgálata, hogy a mintavételes projektek végrehajtása megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban, belső 

eljárásrendekben és a támogatási szerződésben előírtaknak, illetve az ellenőrzési nyomvonalaknak. 

 

A 480/2014/EU rendelet 27. cikkében foglalt előírásokkal összhangban az ellenőrzés az alábbi 

feladatokra terjed ki: 

1. A vizsgált projekt esetében a támogatási döntés megalapozottságának, a közösségi 

horizontális politikákkal, illetve az operatív program célkitűzéseivel való összhangjának, 

valamint a támogatási szerződés és a pályázati célkitűzések megvalósítása érdekében 

megkötött szerződések megalapozottságának vizsgálata, különös tekintettel a közbeszerzési 

eljárások szabályszerűségére. 

                                                      
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 223/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapról 
3 A BIZOTTSÁG 480/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet kiegészítéséről 
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2. Annak vizsgálata, hogy a projekt fizikailag nem befejezett vagy teljes mértékben végrehajtott 

az operatív programból történő finanszírozás iránti pályázatnak a Kedvezményezett általi 

benyújtását megelőzően.  

3. A pályázati célkitűzések előírt feltételek szerinti teljesítésének, a közösségi politikáknak való 

megfelelésnek, a projektmegvalósítás nyomon követésének, a fizikai megvalósítással 

kapcsolatos adatok monitoring információs rendszerben való feltöltöttségének a vizsgálata. 

4. A pénzügyi lebonyolítás szabályszerűségének vizsgálata, az igazolt költségek 

elismerhetőségének, számviteli nyilvántartásokkal és monitoring információs rendszerben 

szereplő adatokkal való egyezőségének ellenőrzése.  

5. A projektre kiterjedő első szintű ellenőrzési tevékenység, az Európai Bizottság által lefolytatott 

ellenőrzés, valamint egyéb külső szervezet által végzett korábbi ellenőrzés során feltárt 

esetleges szabálytalanságok kezelésének és a szükséges visszafizetések rendezésének 

vizsgálata. 

6. Az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok, szabálytalanságok rendszerjellegének 

vizsgálata, valamint az ellenőrzés során feltárt jó gyakorlatok ismertetése. 

 

Jelen közlemény az EUTAF mintavételes ellenőrzések alapján az alábbi feltárt hibák, megállapítások 

és tapasztalatok ismertetésére tejed ki: 

 a közbeszerzés becsült értékének megállapítása és az ún. részekre bontás tilalmának 

alkalmazása; 

 projektmenedzsment szerződések összeférhetetlenségi vizsgálatára vonatkozó 

szabálytalanságok; 

 MAHOP-ból támogatott projektek esetében a kommunikációs kötelezettségekre vonatkozó 

megállapítások. 

 

 

I. A közbeszerzés becsült értékének megállapítása és az ún. részekre bontás tilalmának 

alkalmazása: 

 

Az EUTAF a MAHOP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) támogatási kérelemre vonatkozó ellenőrzési 

rendszere kapcsán megállapította, hogy az értékelési rendszerben alkalmazott gyakorlat alapján a 

Támogatást igénylő a megvalósítandó köz- és egyéb beszerzések esetében az igényelt támogatási 

összeget, illetve a beszerezni kívánt elemek (árubeszerzések, építések, szolgáltatások) esetében a 

piaci árnak való megfelelést is a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra kerülő három 

árajánlattal támasztja alá. A benyújtott ajánlatok nem pusztán indikatív jellegűek, az ajánlatok alapján 

az esetek többségében szerződéskötésre kerül sor beszerzési eljárás vagy közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának eredményeként. 

 

A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályait és annak végrehajtási rendeleteit megfelelően kell alkalmazni. 
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Ahhoz, hogy a közbeszerzési kötelezettség megállapítható legyen, az alábbi feltételeknek kell 

fennállniuk: 

- a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet (ajánlatkérő) valósítja meg a beszerzést, 

- a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzési igény merül fel az ajánlatkérő részéről, 

- visszterhes beszerzésre kerül sor, 

- amelynek a becsült értéke eléri legalább az adott ajánlatkérőre irányadó nemzeti értékhatárt. 

 

A Kbt. 5-7. §-a határozza meg a közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezeteket.  

 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Kbt. 5. § (3) bekezdése 2019. december 19. 

napjával hatályát vesztette, azonban a MAHOP társfinanszírozásával megvalósuló közbeszerzések 

tekintetében kiemelten fontos a Kbt. 5. § (3) bekezdés hatálya alá tartozás vizsgálata, tekintettel arra, 

hogy ezen ajánlatkérők legnagyobb részben a Kbt. 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján voltak 

közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelesek. Ezen pont vizsgálata az adott beszerzéskor érvényben 

lévő szabályok szerint történik. 

 

A Kbt. 8. §-a határozza meg a tárgyi hatályt, mely alapján a közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, 

építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, továbbá építési vagy szolgáltatási koncesszió. 

 

A becsült érték meghatározása kulcsfontosságú a Kbt. alkalmazása szempontjából, hiszen az 

ajánlatkérő ennek alapján döntheti el, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnia, illetve ha igen, 

akkor abban mely eljárásrend mely szabályait kell alkalmaznia. A közbeszerzés becsült értékének 

kiszámítására irányadó szabályokat, elveket, módszereket a Kbt. 16-20. §-a tartalmazza.  

A hatályos Kbt. 19. §-a tartalmazza a részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, melynek 

értelmében szabálytalan részekre bontás alatt azt értjük, amikor az ajánlatkérő az egy beszerzési 

egységnek minősülő közbeszerzését több szerződéssel úgy valósítja meg, hogy a becsült érték 

megállapításakor az egyes szerződések értékét külön-külön veszi figyelembe, miáltal nem alkalmazza 

a Kbt.-t, vagy nem a magasabb becsült érték szerint alkalmazandó eljárási szabályok szerint folytatja le 

eljárását. A részekre bontás tilalma ennek alapján a becsült érték nem megfelelő kiszámításával 

elkövetett jogsértés. 

Funkcionális szempontból szükséges megközelíteni, mit kell egy közbeszerzés alatt érteni. Egy 

beszerzés fennállásának megítélésekor a gazdasági és műszaki funkció egysége a döntő, amely 

alapján az ajánlatkérőnek azt kell vizsgálnia, hogy a külön szerződésekben foglalt beszerzési tárgyak 

együtt – mind műszaki, mind pedig gazdasági értelemben – egy funkciót töltenek-e be.  

Amennyiben ezt az ajánlatkérő nem tudja egyértelműen megítélni, úgy az alábbi kisegítő vizsgálati 

szempontokat veheti figyelembe döntése meghozatala során:  

 egységes tervezés és döntés vizsgálata;  

 ajánlatkérő személyének vizsgálata;  

 jogalap és szerződéses feltételek vizsgálata;  

 időbeli összefüggés vizsgálata.  
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A Kbt. 194. § (3) bekezdése alapján a Miniszterelnökség – az EUTAF-fal együttműködésben – az 

auditok során tett megállapítások alapján levonható következtetésekről közleményben tájékoztatja a 

Kedvezményezetteket, a Támogatást igénylőket, valamint az egyéb ajánlatkérőket és a közbeszerzési, 

koncessziós beszerzési eljárások résztvevőit a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából 

levonható tapasztalatokról az uniós forrásfelhasználás szabályosságának elősegítése érdekében. 

Ezen közlemény közzétételre került a széchenyi2020 oldalon, amely elérhető a Kedvezményezettek 

számára is az alábbi linken keresztül: 

https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_kozlemenyek# 

 

Az IH ezért nyomatékosan felhívja a Támogatást igénylők és Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy 

a közbeszerzési kötelezettség vizsgálata a Kedvezményezett szintjén értendő, és nem korlátozódik 

kizárólag a MAHOP társfinanszírozásával megvalósuló projektekre. Amennyiben megállapítható, hogy 

a tervezett projekt megvalósítása közbeszerzési eljárást igényel, a tervezett közbeszerzési eljárást a 

támogatási kérelemben és a kiállított támogatói okiratban rögzíteni szükséges. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy amennyiben az IH közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának mellőzéséről szerez tudomást, úgy a MAHOP társfinanszírozásával megvalósuló projekt 

vonatkozásában megindítja a szabálytalansági eljárást és / vagy jogorvoslati eljárást kezdeményez a 

Kedvezményezettel szemben. 

 

 

II. Projektmenedzsment szerződések összeférhetetlenségi vizsgálatára vonatkozó 

szabálytalanságok: 

 

A Korm. rendelet előírása alapján, ha a szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat 

kérését írja elő a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább 

három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származni.  

Az EUTAF álláspontja szerint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó gazdasági társaság nem 

minősíthető „függetlennek” a Kedvezményezettől, a beszerzési eljárásokban való részvétele pedig a 

verseny tisztaságának sérelmét előidéző helyzetet teremt.  

 

Az EUTAF álláspontja szerint a projektmenedzsmenti szerződés megkötését követően a 

projekmenedzsment feladatok ellátására szerződött gazdasági társaság ajánlattevőként 

egyáltalán nem vehet részt az egyéb beszerzési eljárásokban, figyelemmel arra, hogy a 

projektmenedzsmenti feladatkör ellátása során a Kedvezményezettel a projekt megvalósítása során 

együttműködve olyan többlet információkhoz juthat, amely a beszerzési eljárásokban a verseny 

tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

 

https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_kozlemenyek
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Az IH nyomatékosan felhívja a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét a gyakorlat alkalmazásának 

mellőzésére, továbbá arra, hogy ezen gyakorlat alkalmazása minden esetben szabálytalansági 

eljárás megindítását és pénzügyi korrekció megállapítását vonja maga után.  

 

Az EUTAF megállapításokra figyelemmel azon eljárások esetében, amelyekben a projektmenedzsment 

feladatok ellátására szerződött gazdasági társaság ajánlattevőként vesz részt az egyéb beszerzési 

eljárásokban, 25%-os mértékű pénzügyi korrekció végrehajtása szükséges, amelyekben pedig 

nyertesként szerződéskötésre is sor kerül, 100%-os mértékű korrekció végrehajtás történik.  

 

 

III. MAHOP-ból támogatott projektek esetében a kommunikácós kötelezettségekre 

vonatkozó megállapítások: 

 

A MAHOP felhívások segédletét képező, A MAHOP 2014-2020 Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei útmutató „MAHOP KTK 2020” (a továbbiakban: Útmutató) írja elő a MAHOP-ból 

támogatott projektek vonatkozásában a Kedvezményezettek kommunikációs kötelezettségeit. Az 

Útmutató 2.3 pontja előírja, hogy „A Kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről 

információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani a kötelező fenntartási időszak végéig. Amely 

projektek esetében fenntartási időszak nem értelmezhető, ott a projekt pénzügyi befejezéséig. Az 

európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal elérhetőségét a honlap 

főoldalán jól látható helyen kell elhelyezni. Amennyiben az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vagy 

az Európai Strukturális és Beruházási Alapokra való hivatkozást honlapra helyezik ki, azoknak a digitális 

eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszaniuk kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az 

oldalt.” 

 

A Korm. rendelet 144. § (3) bekezdése alapján és hivatkozva az Útmutató 2.3 pontjára, amennyiben az 

uniós alapokra való hivatkozást honlapra helyezik ki, azoknak a digitális eszköz megjelenítő felületén 

anélkül is látszaniuk kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt. Az európai uniós 

támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal elérhetőségét a honlap főoldalán jól látható 

helyen, szintén görgetés mentesen kell elhelyezni.  

 

Az Útmutató az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=66947 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy gondoskodjanak a honlapjaikon a 

projektekre vonatkozó információk Útmutatóban foglalt rendelkezéseinek megfelelő feltöltéséről, és az 

esetlegesen előforduló hibák mielőbbi javításáról.  

 

 

 

MAHOP Irányító Hatóság 

https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=66947

