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A Kormány 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 közötti 
programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból 
származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 
(1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  XVI. Fejezetet és az  1.  melléklet XIX. Fejezetét kell alkalmazni azoknak a  közbeszerzési eljárásoknak és 
szerződésmódosításoknak az  ellenőrzésére is, amelyek eredményeként megkötött vagy módosított szerződések 
részben vagy egészben a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatás terhére kerülnek elszámolásra.
(1b) A  XVI. Fejezet és az  1.  melléklet XIX. Fejezet utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 
azoknak a  közbeszerzési eljárásoknak és szerződésmódosításoknak az  ellenőrzésére is, amelyek eredményeként 
megkötött vagy módosított szerződések részben vagy egészben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz terhére 
kerülnek elszámolásra.
(1c) A XVI. Fejezetet és az 1. melléklet XIX. Fejezetét nem kell alkalmazni azoknak a közbeszerzési eljárásoknak és 
szerződésmódosításoknak az ellenőrzésére, amelyek eredményeként megkötött vagy módosított szerződések
a) a Menekültügyi és Migrációs Alap,
b) a Határigazgatási és Vízum Eszköz vagy
c) a Belső Biztonsági Alap
terhére kerülnek elszámolásra.”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 94/D. §-sal egészül ki:
„94/D. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés a 2021–2027 programozási időszakban 
az  egyes európai uniós alapokból származó támogatás vagy a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz terhére 
kerül elszámolásra, akkor e fejezet alkalmazásában
a) irányító hatóság alatt a  2014–2020 programozási időszakban szakmailag a  közbeszerzés tárgyának megfelelő 
irányító hatósági feladatokat ellátó szervezetet,
b) támogatást igénylő alatt a támogatási kérelmet benyújtani tervező szervezetet
is érteni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben – e fejezet rendelkezéseitől eltérően – az irányító hatóság a támogathatósági és 
elszámolhatósági ellenőrzést a kifizetési igénylés ellenőrzése során végzi el.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/ZA. §-sal egészül ki:
„201/ZA.  § A  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a  2014–2020 közötti programozási 
időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások 
felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelettel 
[a továbbiakban: 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelet] megállapított 5. melléklet 3.12.4a. pontját a 142/2021. (III. 24.) 
Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és  
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) E  rendelet hatálya a  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és 
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználására terjed ki.
(2) E  rendeletet kell alkalmazni azoknak a  közbeszerzési eljárásoknak és szerződésmódosításoknak 
a  közbeszerzési-jogi ellenőrzésére is, amelyek eredményeként megkötött vagy módosított szerződések 
a 2021–2027 programozási időszakban
a) a Menekültügyi és Migrációs Alap,
b) a Határigazgatási és Vízum Eszköz vagy
c) a Belső Biztonsági Alap
terhére kerülnek elszámolásra.”

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.4a. ponttal egészül ki:
„3.12.4a. Tőkebefektetés esetén a  céltársaságba befektetett összegre a  3.12.1. és 3.12.1a.  pont szerinti százalékos 
korlátokat nem kell alkalmazni.”
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