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A MAHOP Irányító Hatóság közleménye 

Tájékoztatás a MAHOP felhívások keretében benyújtott változás bejelentések elbírálásáról 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a hatályos támogatói okiratban szereplő projekt 

(tételek) módosítása az alábbi szabályok szerint lehetséges, így kérjük, hogy a módosítási kérelmét ezen 

szabályok figyelembevételével állítsa össze. 

 

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) 

alapján a kedvezményezettnek a támogatói okiratban rögzített, vagy bármely, a Korm. rendelet alapján 

szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése 

vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc 

napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. 

 

1. Projekttartalom változás esetei: 

 

1. projektmegvalósítás kezdetének, a megvalósítás határidejének, vagy a mérföldkövek ütemezésének, 

illetve tartalmának módosítása  

o határidők;  

o mérföldkő ütemezés változása;  

o mérföldkő tartalom változása.  

 

2. műszaki, szakmai tartalom változása 

o műszaki tartalom változása: 

 csökken; 

 egyenértékű, vagy jobb; 

o projekt helyszínének változása. 

 

3. költségvetés változása 

o a mérföldkövekhez rendelt költségvetés összegének módosítása; 

o a támogatás mértékének, intenzitásának megváltoztatása; 

o a költségvetésen belüli átcsoportosítás;  

o támogatott tétel kiejtése; 

o nem támogatott tétel kiejtése; 

o új tétel felvétele; 

o részben támogatott tétel nem elszámolható költséghányadának változása. 
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4. monitoring indikátorok tervértékeinek változása 

o indikátorok típusának módosítása; 

o indikátorok tervértékeinek módosítása. 

 

5. kedvezményezett személyének és/vagy adatainak változása 

o kötelezettség átvállalás; 

o jogutódlás: 

Természetes személyeknél:  

- elhalálozás;  

- egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság megszűnése 

amiatt, hogy az egyéni vállalkozó egyéni céget vagy egyszemélyes korlátolt 

felelősségű társaságot alapított.  

Nem természetes személyeknél:  

- megszűnés; 

- jogutóddal történő megszűnés:  

 formaváltás (átalakulás);  

 egyesülés (beolvadás, összeolvadás);  

 szétválás (különválás, beolvadásos különválás); 

 kiválás (beolvadásos kiválás).  

o e-mail cím, telefon, képviselő, kapcsolattartó, tulajdonos, bankszámlaszám. 

 

6. Minden egyéb, fentiekbe nem besorolható projekttartalom változás, amikor a Korm. rendelet szerint 

szolgáltatott adatokban, vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás áll be 

o pl.: biztosítékcsere, pénzügyi/üzleti/ fenntartási és üzemeltetési tervben tett vállalások a 

megvalósítási évekre vonatkozóan. 

 

 

A.) Önálló változás bejelentés  

 

 mérföldkövek ütemezésének, illetve tartalmának módosítása; 

 építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása; a tárolási 

helyként értelmezhető megvalósítási hely változása az önálló, építéssel nem járó eszköz- és 

gép beszerzése esetén; és a megvalósítási hely változása nem beruházási projektek esetében 

(Figyelem! Megvalósítási hely módosítása kizárólag abban az esetben hagyható jóvá, 

amennyiben a felhívás nem zárja ki a megvalósítási hely módosításának lehetőségét.);  

 a műszaki, szakmai tartalom módosítása a B. fejezetben foglaltak kivételével;  

 a pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének vagy 

dátumának változása;  

 költségvetés változása, költség átcsoportosítás bejelentése; 

 közszféra szervezet többlettámogatás iránti igénye; 
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 kedvezményezett személyének és/vagy adatainak változása.  

 

A Tevékenység módosítása abban az esetben fogadható el, amennyiben az eredetileg tervezett 

tevékenység(ek) a módosítást követően is rendeltetésszerűen ellátják az eredetileg tervezett funkciót. 

Amennyiben a tervezett módosítás egyben a műszaki tartalom módosítását is szükségessé teszi, csak 

a támogatási kérelemben eredetileg tervezett tevékenység(ek)kel azonos funkciójú módosítás 

engedélyezhető.  

Amennyiben a tevékenység módosítása a támogatott projekt olyan mértékű módosítását eredményezi, 

mely alapján a támogatási kérelemben eredetileg tervezett tevékenységek „komplett” módosítása 

indokolt, akkor a változás bejelentéshez szükséges benyújtani minden, a módosítást alátámasztó 

dokumentumot (engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, műszaki leírás és 

tervdokumentáció, tervező vagy műszaki ellenőr nyilatkozata a műszaki szakmai tartalom 

egyenértékűségéről, árajánlatok, üzleti terv). 

 

 

B.) Változás bejelentés a kifizetési igénylés benyújtása során és változás bejelentésnek nem 

minősülő eltérések kezelése 

 

A támogatói okiratban, illetve a támogatási kérelemben szereplő alábbi adatok, tételek változását, 

módosítását legkésőbb a módosítással érintett tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igénylés 

benyújtásakor kell bejelentenie, illetve jeleznie a kedvezményezettnek, amennyiben a felhívásban 

megfogalmazott cél, a kötelezően előírt, illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom továbbra is 

azonos vagy magasabb szinten megvalósul:  

 

1. a módosított, illetve új ÉNGY-s tétel(eke)t;  

2. a módosított, illetve új - árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott - építési árajánlatos 

tétel(eke)t;  

3. a módosított árajánlatos tételt, amennyiben az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott új 

árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is 

ugyanolyan vagy jobb;  

4. az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változását, az új szállító, kivitelező által adott 

árajánlattal alátámasztva.  

 

Az 1. - 4. pont szerinti esetek változás bejelentésnek nem minősülő eltérések, amelyek 

elfogadhatóságáról a kifizetési igénylés elbírálása során is lehet dönteni, nem szükséges külön 

változásbejelentést benyújtani. A kifizetési igénylésre hozott döntésben kell szükség szerint 

tájékoztatni a kedvezményezettet a módosítás elfogadhatóságáról. 
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Az önálló változás bejelentés és a változás bejelentésnek nem minősülő eltérés (kifizetési 

igénylés benyújtása során tett változás) bejelentésének egyes eseteiben az alábbi kimenetelek 

lehetségesek: 

 

I. A kedvezményezett által bejelentett módosítás változás bejelentés elbírálásáról szóló 

értesítő levéllel kerül elbírálásra, a változások a Szerződés modul adataiban átvezetésre 

kerülnek, új támogatói okirat nem kerül kiadásra az alábbi esetekben:  

o a módosított ÉNGY/árajánlatos tétel, amennyiben a kedvezményezett ezen módosítást 

önálló változás bejelentés keretében jelzi, - azaz nem a kifizetési igénylésében -, és az 

alátámasztó dokumentumokkal megfelelően alátámasztott módosított tétel ugyanazt a célt 

szolgálja, mint a támogatói okiratban eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan 

vagy jobb,  

o az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal 

(árajánlatokkal) alátámasztva, amennyiben a kedvezményezett ezen módosítást önálló 

változás bejelentés keretében jelzi, - azaz nem a kifizetési igénylésében. 

o építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása, a tárolási 

helyként értelmezhető megvalósítási hely változása az önálló, építéssel nem járó eszköz- és 

gép beszerzése esetén, 

o a kedvezményezett, vagy konzorciumi tag adataiban történt változás bejelentése (pl. a 

képviselő adatai, a kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám stb.) 

 

Ebben az esetben a kedvezményezettnek a változás bejelentés elfogadásáról és a változásoknak a 

felületen történő átvezetéséről vagy elutasításáról a rendszer automatikusan értesítést küld, amely a 

támogatói okirat, illetve a támogatási jogviszony elválaszthatatlan részét képezi.  

 

Az érintett kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően, amennyiben az ÉNGY, illetve építési 

árajánlatos tétel(ek) úgy módosul(nak), hogy a módosított tétel szakmai, műszaki szempontból azonos 

az eredetileg jóváhagyottal, vagy annál kedvezőbb(ek), valamint az eredetileg jóváhagyott szállító, 

kivitelező személyében oly módon következik be változás, hogy az általa értékesített 

termék/szolgáltatás (tétel) az eredetihez képest változatlan marad, akkor hivatalból indított változás 

bejelentésre az önálló változás bejelentés hiányában sem kerül sor. Ezekben az esetekben a változást 

a KSZ az érintett kifizetési igénylés keretében kezeli. 

 

A változás bejelentés elutasítása esetén, amennyiben az elutasított változásra vonatkozóan kifizetési 

igénylés került benyújtásra, akkor az érintett tételek az igénylés elbírálása során elutasításra kerülnek. 
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II. A változás bejelentés keretében jelzett módosítás új támogatói okirat kiadásával kerül 

átvezetésre: 

o a pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének, vagy 

dátumának változása, 

o negatív irányú műszaki tartalom módosításra irányuló változás bejelentés esetén. 

Amennyiben a változás bejelentés során jelzett műszaki, szakmai tartalom változása negatív 

irányú (a támogatási szerződésben vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a projekt 

eredményessége szempontjából kedvezőtlenebb vagy rosszabb értékű műszaki, szakmai 

megoldás fog megvalósulni), akkor új támogatói okirat kibocsátására kerül sor.  

A Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés k) pontja, és a Korm. rendelet 1. számú mellékletének 

65.4. c) pontjában foglaltak szerint a műszaki szakmai tartalom csökkenése esetén az 

elszámolható összköltséget és a támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell az érintett 

tulajdonságtól való elmaradás arányában. Általánosságban elmondható, hogy az arányos 

csökkentés meghatározásakor az adott projekt jellegétől függően a módosítással érintett 

tulajdonság függvényében kell azt elvégezni, 

o a támogatói okiratban elszámolható vagy nem elszámolható költségként jóváhagyott 

tételek elhagyására, módosítására irányuló változás bejelentés esetén. 

Amennyiben a változás bejelentés a támogatói okiratban elszámolható, vagy nem 

elszámolható költségként jóváhagyott tevékenység / költségtípus / munkanem elhagyására 

irányul, akkor a változás bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a megmaradó 

projektrész az elhagyni kívánt tervezett tevékenységek nélkül is üzemeltethető-e, valamint 

megfelel-e a felhívásban foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek, 

o költségátcsoportosításra irányuló változás bejelentés esetén (lsd. III. fejezet), 

o projektmegvalósítás kezdetének, a megvalósítás határidejének, vagy a mérföldkövek 

ütemezésének módosítása, 

o kedvezményezett, konzorcium személyének változása (lsd. IV. fejezet), 

o a támogatói okiratban jóváhagyott valamely kiadási tétel mennyiségét érintő változás 

bejelentés. 

 

Ezekben az esetekben a változás bejelentés elfogadásáról az IH új támogatói okiratban dönt. Nem 

elfogadható módosítás esetén, amennyiben a változás bejelentés jövőbeni módosításra irányul, a 

változás bejelentés elutasítása szükséges, amennyiben a projekt a nem elfogadható változás bejelentés 

szerint került megvalósításra, az szabálytalanságkezelés keretében vizsgálandó, mely akár a támogatói 

okirattól való elállást is eredményezheti. 
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III. A kedvezményezett által a kifizetési igénylés keretében jelzett módosítás a kifizetésről hozott 

értesítő levéllel kerül elbírálásra az alábbi esetekben:  

o a módosított, illetve új árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott építési árajánlatos tétel(ek) 

esetén, ha az alátámasztó dokumentumokkal megfelelően alátámasztott módosított tétel 

ugyanazt a célt szolgálja, mint a támogatói okiratban eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is 

ugyanolyan vagy jobb, 

o a módosított, illetve új ÉNGY-s tétel(ek), esetén, ha az alátámasztó dokumentumokkal 

megfelelően alátámasztott módosított tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint a támogatói 

okiratban eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb, 

o az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal 

(árajánlatokkal) alátámasztva, amennyiben maga a szolgáltatás, tétel nem változott, 

o a módosított árajánlatos tétel, amennyiben az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott új 

árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is 

ugyanolyan vagy jobb. 

 

Ebben az esetben a változás bejelentéssel érintett tételek elfogadásáról, illetve elutasításáról külön nem 

szükséges értesíteni a kedvezményezettet, hanem a kifizetési igénylésre hozott értesítésben lehet 

szükség szerint tájékoztatni a kedvezményezettet.  

 

A kifizetési kérelmekben jelzett módosítások adminisztratív ellenőrzése során – a Korm. rendelet 144.§. 

(1) pontjában rögzítetteknek való megfelelés érdekében – különösen vizsgálni szükséges azt, hogy a 

benyújtott számla valós költségeken alapul-e, a program keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült-

e fel, és megfelel-e a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek. 

 

A Korm. rendelet „A kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítést szolgáló 

ellenőrzési szempontjai” c. 6. mellékletének 6.4. és 6.5. pontjai alapján, a kifizetési igénylés ügyintézése 

során ez esetben is meg kell győződni arról, hogy az árajánlatok egymástól függetlenek, és tartalmazzák 

az ajánlat érvényességi idejét, továbbá az ajánlattevők a kedvezményezettől függetlenek. Az 

ügyintézőnek az árajánlatok értékelésénél figyelemmel kell lennie arra, hogy a nyertes árajánlat 

megfelel-e az „Értéket a pénzért” elvnek. Nem fogadható el a módosítás, amennyiben az árajánlat nem 

felel meg ezeknek a követelményeknek. 
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2. Részlet szabályok 

 

I. Mérföldkövek ütemezésének, tartalmának módosítására vonatkozó szabályok 

 

Amennyiben a módosítás az IH megítélése szerint a projekt végrehajtását veszélyezteti, az IH 

elutasíthatja a támogatói okirat módosítását, vagy kezdeményezheti az attól való elállást is. 

 

A mérföldkő ütemezés módosításnak esetei: 

- az ütemezés módosítása nem, vagy 3 hónapot meg nem haladóan érinti a projekt fizikai 

befejezésére vállalt határidőt, 

- 3 hónapot meghaladóan érinti a projekt fizikai befejezésére vállalt határidőt, 

- az első mérföldkő dátuma a TO hatályba lépésétől számított 12 hónapot meghaladja, 

- az első mérföldkő dátuma a TO hatályba lépésétől számított 12 hónapot nem haladja meg, 

- köztes mérföldkő időpontjának módosítása. 

 

 

A változás nem, vagy 3 hónapot meg nem haladóan érinti a projekt fizikai befejezésére vállalt 

határidőt. 

 

A kedvezményezett abban az esetben jogosult a támogatói okirat módosítása nélkül a projektben 

meghatározott mérföldkövek ütemezésének, tartalmának módosítására, amennyiben a vállalt projekt 

szintű mérföldkövek elérése 3 hónapot meg nem haladóan késik a hatályos támogatási okiratban 

rögzített időponthoz képest, de ez nem érinti a projekt fizikai befejezésére vállalt határidőt, vagy 3 

hónapot meg nem haladóan érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt. 

A változás bejelentés vizsgálata során meg kell győződni arról, hogy a tervezett módosítás nincs 

hatással a projekt fizikai befejezésére és a projekt végrehajtását nem veszélyezteti, azaz továbbra is 

teljesíthetőek az érintett intézkedés pályázati felhívásában rögzített határidők: 

- az egyszeri elszámolás kivételével a megítélt támogatás legalább 10 %-ának felhasználása, az 

előleg rendeltetésszerű felhasználását igazoló kifizetési igénylés benyújtása az első mérföldkő 

keretében került tervezésre, melynek időpontja a TO hatályba lépésétől számított 12 hónapon 

belüli. 

- a projekt megvalósítására rendelkezésre álló, a TO hatályba lépésétől számított 9 vagy 24 

(veszélyhelyzet ideje alatt a 12 vagy 27) hónapos határidőt az ütemezés figyelembe veszi 

(A projekt fizikai befejezésére a 2020.06.18. napjáig kiadott támogatói okiratok esetében a 

támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 27 hónap, a 2020.06.19. napjától kiadott 

támogatói okiratok esetében a támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap 

áll rendelkezésre. Önálló gép- és eszközbeszerzés esetén a projekt fizikai befejezésére a 

2020.06.18. napjáig kiadott támogatói okiratok esetében a támogatói okirat hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 12 hónap, a 2020.06.19. napjától kiadott támogatói okiratok esetében a 

támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 9 hónap áll rendelkezésre.) 
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- az ütemezés nem haladja meg a felhívásban rögzített, projektek fizikai befejezésére 

meghatározott legkésőbbi határidőt. 

 

A Korm. rendelet a fentiekben nevesített határidők kapcsán az alábbi előírásokat tartalmazza: 

1. a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt támogatási 

összeg legalább 10 %-ával el kell számolni, vagy ez alól kimentéssel élhet a 

kedvezményezett (Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b)); 

2. az előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül az előleg rendeltetésszerű 

felhasználását, illetve annak megkezdését kifizetési igénylés benyújtásával kell igazolni 

(Korm. rendelet 117. § (7) bekezdés). Ezen feltétel eltérő rendelkezést tartalmaz a kincstári 

számlával rendelkező, és a kincstári számlával nem rendelkező kedvezményezettek számára. 

 

 

A változás érinti a projekt fizikai befejezésére a felhívásban előírt végső határidőt 

 

A projekt fizikai befejezésének a felhívásban előírt végső határidejét érintő módosítás kizárólag a Korm. 

rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja figyelembevételével hagyható jóvá: 

„a projekt fizikai befejezésének határideje csak az irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén 

haladhatja meg a felhívásban, pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítővel megkötött 

finanszírozási megállapodásban rögzített végső határidőt azzal, hogy a módosított határidő 

meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott operatív program zárásának időpontjára, 

valamint az elszámolhatósági szabályokra” 

 

Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra vagy a többszöri elszámolásról egyszeri 

elszámolásra nem lehet áttérni, tekintettel arra, hogy az egyszeri elszámolás a kizárólag gép- és 

eszközbeszerzést tartalmazó projekteknél alkalmazható kötelező jelleggel, míg az építési beruházást is 

tartalmazó projektek esetében legalább két mérföldkő rögzítése szükséges. 

 

Azon kedvezményezettek, akik a megvalósítási idő alatt egyetlen mérföldkövet terveznek, egyszeri 

elszámolónak minősülnek, így esetükben az egyszeri elszámolókra vonatkozó feltételeket kell alkalmazni 

(azaz a Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban előírt feltételek nem vonatkoznak rájuk, 

ugyanakkor nem jogosultak előleg igénylésre, és nem jogosultak időközi kifizetési igénylés benyújtására). 
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Kimentésre irányuló változás bejelentések  

 

Kimentésre kizárólag a TO hatályba lépésétől számított 12 hónapon belüli kifizetés igénylés benyújtási 

kötelezettség tekintetében ad lehetőséget a Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontja. 

 

A Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja alapján a projekt fizikai befejezésének határideje csak az 

irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja meg a felhívásban rögzített határidőt. Az erre 

irányuló kérelmet a kedvezményezett ugyancsak változás bejelentés keretében nyújthatja be. 

 

 

II. Műszaki-szakmai tartalom módosítása 

 

A támogatott projekt módosítása érintheti az elszámolható, illetve a nem elszámolható tételeket egyaránt, 

mivel a Korm. rendelet alapján a nem elszámolható tételek is részei a teljes projektnek. 

Nem elszámolható tételek módosítására (pl. kiejtésére) is az alábbi szabályok mentén nyílik lehetőség. 

 

Az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés mellett, a támogatási kérelemben eredetileg 

tervezett tevékenység(ek) funkciójának megtartása mellett engedélyezhető a műszaki-szakmai tartalom 

módosítása. A támogatói okiratban nem szereplő új kiadási tétel támogatása, vagy egy meglévő 

kiadási tételnek az eredetileg tervezettől eltérő funkciójú kiadási tételre való módosítása nem 

lehetséges. 

 

Építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének módosítását legkésőbb az 

építéssel érintett költségeket tartalmazó első kifizetési igénylést megelőzően köteles változás bejelentés 

keretében jelezni.  

 

Amennyiben a módosításra irányuló változás a támogatott projekt olyan mértékű módosítását 

eredményezi, mely alapján a támogatási kérelemben eredetileg tervezett tevékenységek „komplett” 

módosítása indokolt, akkor a változás bejelentéshez szükséges benyújtani minden a módosítást 

alátámasztó dokumentumot (pl.: engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, műszaki 

leírás és tervdokumentáció, műszaki ellenőr nyilatkozata, árajánlatok, üzleti terv), melyek alapján 

vizsgálatra kerül a támogatási kérelemre adható összpontszám is, azaz mind a támogatási kérelemre, 

mind az üzleti terv minőségére adható pontszám a változás jellegének függvényében újra értékelés 

keretében kerül meghatározásra. Az alátámasztó dokumentumok vizsgálatát követően ezen változás 

bejelentések elfogadhatóságáról az Irányító Hatóság minden esetben projektszinten, egyedileg, az 

adott projekt sajátosságait és a módosítási igény indokolását mérlegelve dönt. 
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Műszaki, szakmai tartalom csökkenése:  

A projekt műszaki-szakmai tartalmának csökkenése esetén az elszámolható összköltséget és az 

igénybe vehető támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell az érintett tulajdonságtól, 

mennyiségtől való elmaradás arányában. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati felhívásban 

meghatározott belső korlátokat (pl. projekt előkészítés költsége) a csökkentett beruházási költség 

esetén is be kell tartani, így az elszámolható összköltség és a támogatás tovább csökkenhet. 

 

 

III. A költségvetésben bekövetkező változás - projekten belüli költségátcsoportosítás 

 

Költség átcsoportosítás:  

Amennyiben a projekten belül megtakarítás következik be valamely költségtétel tekintetében, az így 

felszabaduló forrás felhasználható más költségtétel tekintetében.  

Költségátcsoportosításra megtakarítás esetén van lehetőség, és a megtakarítás kizárólag a támogatói 

okiratban eredetileg is elszámolható költségként jóváhagyott tevékenységre vonatkozóan 

csoportosítható át (azaz csak a támogatói okiratban eredetileg is szereplő kiadási tételek között 

értelmezhető a költségátcsoportosítás. Új kiadási tétel támogatására tehát nincs lehetőség.  

 

A támogatói okiratban elszámolható kiadásként jóváhagyott tevékenység(ek) elhagyása, vagy önerőből 

történő megvalósítása nem tekinthető megtakarításnak, tehát az ezáltal „felszabaduló” elszámolható 

kiadás, és az arra jutó támogatási összeg átcsoportosítására nincs lehetőség. 

 

Az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetőségét elsősorban kötelezettségvállalással, 

szerződésekkel (amennyiben rendelkezésre áll, akkor számlával, számlarészletezővel) szükséges 

alátámasztani. Amennyiben a szerződések még nem állnak rendelkezésre, a költségátcsoportosítás 

alátámasztását legalább árajánlat(ok)kal kell igazolni.  

A változás bejelentésben foglaltaknak összhangban kell lennie az alátámasztó dokumentumokkal 

(ideértve a közbeszerzési dokumentációt is), és mind a megtakarítást, mind a költség növekményt a 

támogatói okiratban jóváhagyott kiadási tételek szintjén kell kimutatni. 

 

A költségátcsoportosítás nem hagyható jóvá, amennyiben a megtakarítást a támogatási kérelemben 

elfogadott műszaki, szakmai tartalom csökkentése eredményezi.  

A költségátcsoportosítás elbírálása során figyelembe vételre kerülnek továbbá a felhívásban szereplő 

költségkorlátok, avagy maximált százalékos arányok is. 

 

A kedvezményezettnek minden változás bejelentést, illetve jelzett eltérést indokolnia, illetve megfelelő 

dokumentumok (pl. nyilatkozat árajánlatos tételekről a műszaki ellenőr ellenjegyzésével, árajánlatos 

tételek indoklása, új alátámasztó dokumentumok pl. rendezvény, képzés esetén a meghívót, stb.) 

csatolásával alátámasztania szükséges. 
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IV. Kötelezettség átvállalása - kedvezményezett személyében bekövetkező változás – a 

projekt műszaki-szakmai tartalmának változatlanul hagyása mellett  

 

A kötelezettségátadásra irányuló változás-bejelentések esetén az alábbiakat szükséges figyelembe 

venni:  

- A változás bejelentés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kötelezettséget átvállaló a 

pályázati felhívás valamennyi jogosultsági feltételének megfelel a kötelezettség átadás 

kérelmezésének időpontjában. 

- A támogatási összeg nem növelhető.  

 

 

3. Egyéb 

 

A módosítási igény benyújtásához segítségül szolgáló, jelen közlemény mellékletét képező 

dokumentumok: 

- Az árajánlat kötelező tartalmi elemei 

- ÉNGY építési tételek megadása 

- Módosított tételek indokolása 

- Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével 

 

Egyéb, segítségül szolgáló dokumentumok: 

- a releváns felhívás mellékletét képező, „Támogatható gépek és eszközök jegyzéke” 

- a releváns felhívás mellékletét képező, „Benyújtandó dokumentumok listája” 

 

 

 

 

 

 

MAHOP Irányító Hatóság 


