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5. Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezésének hatályba nem lépése

21. §  Nem lép hatályba az  egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet 1.  §-ában az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 9.  pont a)  alpontját módosító rendelkezésében az „a meglévő 
épület vagy épületrész átalakításának kivételével” szövegrész.

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. alcím, valamint a 11–14., 16., 18. és 19. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (3) Az 1. és 4. alcím, valamint a 15. és 17. § 2019. október 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2.  § 
(3) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

2. §  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] 3. § (1) bekezdése 
a következő 61a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„61a. termékleírás: pénzügyi eszköz keretében nyújtandó támogatás igénybevételéhez szükséges információkat 
tartalmazó dokumentum,”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha egy prioritáson belül konstrukciófelelős kerül kijelölésre, a  szakpolitikai felelős együttműködik 
a konstrukciófelelőssel az e rendeletben meghatározott, a konstrukciót érintő feladatok végrehajtása során.”
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4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. A konstrukciófelelős feladatai
18/A.  § (1) A  konstrukciófelelős a  programok egyes felhívásai tervezése és végrehajtása során a  szakpolitikai 
szempontok érvényesítése érdekében ellátja a következő feladatokat:
a) az éves fejlesztési keret készítése során a 41. § (2) bekezdésében szereplő információk megadásával közreműködik 
a  felhívások szakmai koncepciója előkészítésében az  érintett irányító hatósággal és szakpolitikai felelőssel 
egyeztetve, figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket,
b) a kiemelt projektek tekintetében nyomon követi a projektszinten rögzített szakmai elvárások teljesülését,
c) együttműködik a  programok megvalósításában érintett minisztériumi felelősökkel a  forráselosztási elvek, 
a szakpolitikai elvárások és horizontális követelmények meghatározása során,
d) közreműködik az  irányító hatóságnak megküldendő, az éves fejlesztési keret alapját jelentő szakmai koncepció 
előkészítésében, és a  meghirdetendő felhívások szakmai tartalmának meghatározása során biztosítja, hogy 
a szakmai tartalom illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz,
e) az adott felhívásra vonatkozó szakmai tartalom kialakítása során a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszterrel együttműködve biztosítja a területi kohézió horizontális szempontjainak érvényesítését.
(2) A konstrukciófelelősöket a 2/A. mellékletben foglalt táblázat határozza meg.”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/B. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 44. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható akkor, ha]
„c) az éves fejlesztési keretben szereplő kiemelt projekt támogatást igénylő a megjelent kiemelt felhívásra a folyó év 
végéig előreláthatóan nem nyújtja be támogatási kérelmét.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Pénzügyi eszköz esetén, az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában felhívás helyett termékleírást kell érteni.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A.  § Pénzügyi eszköz esetén, ezen alcím alkalmazásában felhívás helyett termékleírást, támogatási kérelem 
helyett kérelmet kell érteni.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  örökös vagy a  haszonélvezeti jog jogosultja a  kifizető ügynökséggel szemben fennálló követelését 
az örökhagyó halálát, illetve a jogelőd megszűnését követő három éven belül érvényesítheti okirattal igazolva, hogy 
jogosult a támogatás összegére, illetve a jogviszonyba való belépésre.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § (1) A program vonatkozó prioritása keretén belül
a) a felhívás keretében fel nem használt vagy
b) a megítélt, támogatási szerződésben rögzített és
ba) a kedvezményezett által fel nem használt,
bb) az irányító hatóság által visszatartott vagy
bc) a kedvezményezett által visszafizetett
támogatási összeg prioritáson belüli felhasználásáról – a  nagyprojekt, a  kiemelt projekt és annak a  támogatási 
kérelemnek a  kivételével, amely támogatását az  irányító hatóság hárommilliárd forintot meghaladó összegben 
javasolta megállapítani – az  irányító hatóság dönt az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által 
jóváhagyott felhívás alapján.
(2) Ha a  felhívás visszatérítendő támogatási formát alkalmaz, a  felhívás kidolgozása és a  támogatási kérelem 
elbírálása során az irányító hatóság az 58–65. §-ban foglaltaktól eltérhet azzal, hogy
a) a 62. § szerinti szempontokat biztosítani szükséges,
b) a támogatási kérelmek elbírálása egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint történhet,
c) a hiánypótlás, tisztázó kérdés lehetőségét biztosítani szükséges,
d) konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet, valamint
e) a támogatási kérelmek benyújtása és elbírálása során a monitoring és információs rendszert kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhívásban biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.”
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10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  pénzügyi közvetítő kiválasztására nem a  (2) vagy (3)  bekezdés szerint kerül sor, az  alapok alapját 
végrehajtó szervezet a  pénzügyi közvetítő kiválasztásához kapcsolódó dokumentumokat a  Kormány számára 
az irányító hatóság útján jóváhagyásra megküldi.”

11. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 86.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentéseket – a  kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a  következő 
alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:]
„c) a módosítás nem irányulhat a  támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet-
támogatás biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén
ca) az eredeti támogatási összeg 15%-át, de legfeljebb 30 millió forintot el nem érő többlettámogatás 
vonatkozásában – feltéve, hogy az adott program érintett prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül szabad 
forrás áll rendelkezésre – az irányító hatóság,
cb) – a ca) alpontba nem tartozó esetben – a Kormány
eltérően dönt,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Ha az  (1e) bekezdés szerinti finanszírozási lehetőségek nem állnak rendelkezésre, akkor a költségnövekmény 
támogatását – az  (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja kivételével – az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes 
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint lehet kezdeményezni.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (1g) és (1h) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerint 
meghozott döntésekről negyedévente tájékoztatja a Kormányt.
(1h) Projektfejlesztés esetén a 87. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a támogatási szerződés 56/C. § szerinti 
módosítása alapján megállapított támogatási összeget kell a  támogatási döntésben meghatározott támogatási 
összegnek tekinteni.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 93. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  alapok alapját végrehajtó szervezet köteles az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
41.  cikk (1)  bekezdés c)  pontjának alátámasztása érdekében minden hónap 10. napjáig a  végső kedvezményezeti 
ügyletekhez kapcsolódó folyósítások adatait a monitoring és információs rendszerbe feltölteni.
(8) Az irányító hatóság köteles a (7) bekezdés szerinti adatokat legkésőbb az igazoló hatóság kérését követő 5 napon 
belül felülvizsgálni, a szükséges javításokról gondoskodni, majd jóváhagyásával hitelesíteni.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 96. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett nem válaszol a  közbeszerzésekért felelős miniszter, 
illetve az  irányító hatóság részére a  hiánypótlási felhívás megküldésétől számított húsz munkanapon belül, akkor 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter, illetve az  irányító hatóság az  ellenőrzését – a  támogatást igénylő vagy 
a kedvezményezett értesítése mellett – lezárja.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárás 
második részének a  Kbt. 19.  § (3)  bekezdése alkalmazása nélkül számított becsült értéke az  uniós értékhatárt  
– építési beruházás, építési koncesszió esetén a  háromszázmillió forintot – eléri vagy meghaladja, és a  központi 
beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a  verseny újranyitása kötelező 
a kedvezményezettek, támogatást igénylők számára.”

15. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szabálytalansági eljárás lefolytatásának kezdeményezése esetén a  szabálytalansági gyanú elutasításáról szóló 
vagy a szabálytalansági eljárást lezáró döntés tartalma az irányadó a támogatás folyósítása tekintetében.”

16. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Szabálytalansági eljárás lefolytatásának kezdeményezése esetén a  szabálytalansági gyanú elutasításáról szóló 
vagy a szabálytalansági eljárást lezáró döntés tartalma az irányadó a támogatás folyósítása tekintetében.”
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17. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a támogatási 
szerződésben módosult a  szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, akkor a  közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek megfelelő 
módosítására a  100.  § (1) és (3)  bekezdését nem kell alkalmazni. A  kedvezményezett a  szerződésmódosításról  
15 napon belül tájékoztatja az irányító hatóságot az alátámasztó dokumentumok megküldésével.”

18. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumok 101. § vagy 102. § szerinti beérkezésétől 
számított tizenöt munkanapon belül elvégzi a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi ellenőrzését. Ennek 
keretében legkésőbb tíz munkanapon belül jelentést vagy az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt készít, 
amelyet megküld a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett részére.”

19. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett – figyelemmel a  95.  § (4)  bekezdésében foglaltakra is – 
a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési 
dokumentumokat ellenőrizte, és erről támogató tartalmú, vagy feltétellel támogató tartalmú eljárás megindítására 
vonatkozó tanúsítványt állított ki. A  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett a  közbeszerzési eljárást 
megindító végleges dokumentumokat az  irányító hatóság, valamint a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
részére legkésőbb a  közbeszerzési eljárás megindítását követő öt munkanapon belül megküldi. Az  irányító 
hatóság vagy a  közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén a  dokumentumok beérkezését 
követő hét munkanapon belül dönt a  szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről, továbbá dönt a  megítélése 
szerint szabálytalanság megállapítására okot adó, nem reparálható közbeszerzési jogsértés esetén a  Kbt. szerinti 
jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.”

20. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a támogatási 
szerződésben módosult a  szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, akkor a  közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek megfelelő 
módosítására az  (1)  bekezdést nem kell alkalmazni. A  kedvezményezett a  szerződésmódosításról 15 napon belül 
tájékoztatja az irányító hatóságot az alátámasztó dokumentumok megküldésével.”

21. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. alcíme a következő 115/B. §-sal egészül ki:
„115/B.  § Az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75.  cikk (1)  bekezdés harmadik albekezdése 
szerinti kifizetésekre a 115. § és a 115/A. § nem alkalmazható.”

22. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb)
„e) – az a)–d) ponttól eltérően – 100%-a a 67. § (2) bekezdése szerinti felhívás esetén.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés e) pontja kivételével egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.”

23. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  irányító hatóság a  beszámoló ellenőrzése során az  általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvének 
megállapításait, tényadatait is figyelembe veheti. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv – a helyszíni ellenőrzés során 
vizsgált dokumentumok tényleges csatolása nélkül is – alátámasztó dokumentumként szolgál, ha a  helyszíni 
ellenőrzés során vizsgált dokumentumok köre és azok elfogadhatósága a  jegyzőkönyvben tételesen bemutatásra 
kerül.”

24. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 133. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kifizetésre rendelkezésre álló határidőt felfüggeszti:)
„c) pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a kölcsön előleg, valamint az elszámolás 
folyósítási feltételeinek hiánypótlására, kölcsönszerződés módosítására igénybevett időtartam.”
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25. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 145. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az előkészítési tárgyú projekt nem érintett az 56/A. § (1) bekezdése szerinti projektfejlesztéssel, az  irányító 
hatóság a projektet egyszer, a záró kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően a helyszínen ellenőrzi.”

26. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 148. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  fejezetet irányító szerv vezetője a  programszámla felett az  alapok alapját végrehajtó szervezetnek 
rendelkezési jogot biztosít. A  programszámla feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni.”

27. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) EMVA forrásból támogatott intézkedések kivételével az  előleg visszakövetelése esetén a  kedvezményezett 
vagy a szállító az előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. 6:47. §-a szerinti ügyleti kamattal növelt mértékben 
köteles visszafizetni.”

28. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 195. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A monitoring rendszer üzemzavara esetén, az üzemzavar megszűnésekor a fejlesztési források felhasználásáért 
felelős szervezetek a hiányzó adatokat haladéktalanul pótolják vagy gondoskodnak azok pótlásáról. Az üzemzavar 
időtartama alatt az  e  rendelet szerinti határidők szünetelnek. A  határidők szüneteléséről, valamint az  üzemzavar 
megszűnéséről a  monitoring és információs rendszer üzemeltetője három munkanapon belül tájékoztatja 
az érintetteket.”

29. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 198/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a  támogatást igénylőnek, illetve 
kedvezményezettnek több meghatalmazottja van, az  iratokat az  adott intézkedésben utoljára eljáró, hatályos 
képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kell kézbesíteni a  támogatást igénylő, illetve kedvezményezett 
egyidejű értesítésével.”

30. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/W. §-sal és 201/X. §-sal egészül ki:
„201/W. § E rendeletnek az ÁAFK Kr. 28. § (1) és (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, 
ha az  adott szervezet vonatkozásában az  ÁAFK Kr. 26.  § (2)  bekezdése az  ÁAFK Kr. 5.  §, 7.  §, 8.  § és 12–24.  § 
rendelkezései alkalmazását elrendelte.
201/X.  § (1) A  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet] megállapított 
rendelkezéseket – a  (2)–(5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) A  153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelettel megállapított 87.  § (1)  bekezdés c)  pontját, (1c), (1g), valamint 
(1h)  bekezdését a  153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését követően az  FKB ülésére benyújtandó 
előterjesztésekre kell alkalmazni.
(3) A  153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelettel megállapított 96.  § (1)  bekezdés b)  pontját a  153/2019. (VI. 26.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési ellenőrzésekre kell alkalmazni.
(4) A 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelettel megállapított 128. § (3) bekezdését a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően keletkezett támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.
(5) Ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett a  közbeszerzési dokumentumok közbeszerzésekért 
felelős miniszter általi ellenőrzésének kezdeményezésével egyidejűleg megindította a  közbeszerzési eljárást, és 
a közbeszerzési ellenőrzés a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépése napján még folyamatban van, akkor 
e  közbeszerzési ellenőrzésre e  rendeletnek a  153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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31. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.
 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete a 3. melléklet,
b) 4. melléklete a 4. melléklet,
c) 5. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

32. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1.  1. § (3) bekezdésében a „115–147. §-t” szövegrész helyébe a „115–147. §-t, a 153. § (1) bekezdés i) pontját” 

szöveg,
 2.  3.  § (1)  bekezdés 18a.  pontjában a  „ww w.szechenyi2020 .hu honlapon” szövegrész helyébe  

a „ww w.palyazat.gov.hu oldalon” szöveg,
 3.  3.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában a  „személy” szövegrész helyébe a  „személy, továbbá a  lelkiismereti és 

vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  
2011. évi CCVI. törvény 38/A. §-a szerinti szervezet” szöveg,

 4.  41/A. § (5) bekezdésében a „minden év május 31-ig nyújtja be” szövegrész helyébe a „benyújtja” szöveg,
 5.  41/B. §-ában a „minden év június 30-ig megküldi azt” szövegrész helyébe a „megküldi” szöveg,
 6.  44/C.  § (3)  bekezdésében a „projektenként” szövegrész helyébe a „projektenként vagy a  Kormány egyedi 

döntése esetén felhívásonként” szöveg,
 7.  47.  § (2a)  bekezdésében a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu  

oldalon” szöveg,
 8.  48.  § (1)  bekezdésében a „ww w.szechenyi2020 .hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
 9.  49.  § (2)  bekezdésében a „ww w.szechenyi 2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
10.  50.  § (3)  bekezdésében az „írásbeli, telefonos és személyes” szövegrész helyébe az „írásbeli és telefonos” 

szöveg,
11.  52. § (5) bekezdésében a „ww w.szechenyi 2020.hu” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu” szöveg,
12.  74.  § (2)  bekezdésében a „ww w.szechenyi 2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
13.  74.  § (3)  bekezdésében a „ww w. szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
14.  79. § (1) bekezdés l) pontjában a „jóváhagyásakor” szövegrész helyébe a „jóváhagyásakor vagy a felhívásban 

megjelölt egyéb időpontban” szöveg,
15.  96.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „nyilatkozatát” szövegrész helyébe a  „nyilatkozatát, valamint ennek 

alátámasztására a megvizsgált eljárások listáját” szöveg,
16.  97.  § (1a)  bekezdésében a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
17.  101/B.  § (2)  bekezdésében az  „az irányító hatóság” szövegrész helyébe az  „a közbeszerzésekért felelős 

miniszter” szöveg,
18.  103. § (5) bekezdésében a „követő öt munkanapon” szövegrész helyébe a „követően az (1) bekezdés szerinti 

tizenöt munkanapos határidőből még fel nem használt időtartamon” szöveg,
19.  109. § (1) bekezdésében a „kezdeményezi” szövegrész helyébe az „a közbeszerzési-jogi szempontú vizsgálat 

eredménye alapján kezdeményezheti” szöveg,
20.  114.  § (1)  bekezdésében a „követően – ha a  rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik –” 

szövegrész helyébe a  „követően, a  közösségi hozzájárulás pénzügyi rendezésekor – a  rendelkezésre álló 
európai uniós források figyelembevételével, saját hatáskörben eljárva –” szöveg,

21.  128.  § (3)  bekezdésében a „támogatás esetén” szövegrész helyébe a „támogatás, valamint a  hárommillió 
forintot meg nem haladó támogatási összegű projekt esetén” szöveg,

22.  129. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdés c) pont ca) alpontja” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdés a) pontja” 
szöveg,

23.  133. § (2) bekezdés f) pontjában a „ww w. szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu 
oldalon” szöveg,
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24.  156. § (2b) bekezdésében a „tudomására” szövegrész helyébe a „tudomására, valamint, ha a szabálytalansági 
gyanú közbeszerzési eljárással függ össze” szöveg,

25.  160.  § (2)  bekezdésében az „a szabálytalanság-felelős” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg, 
az „A szabálytalanság-felelős” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság” szöveg,

26.  160. § (3) bekezdésében az „A szabálytalanság-felelős” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság” szöveg,
27.  160. § (5) bekezdésében az „öt napon belül feljelentést tenni vagy bűnügyi jelzéssel élni” szövegrész helyébe 

a „tizenöt napon belül feljelentést tenni” szöveg,
28.  162. § (1) bekezdésében a „kifizetés felfüggesztésének” szövegrész helyébe a „160. § (3) bekezdése kivételével 

a kifizetés felfüggesztésének” szöveg,
29.  164.  § (8)  bekezdésében a „ww w. szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
30.  175.  § (1)  bekezdésében az „összeget” szövegrész helyébe az „összeget – az  EMVA forrásból támogatott 

intézkedések kivételével –” szöveg,
31.  194. § (3) bekezdésében a „ww w. szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1.  8.6. pontjában a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „kedvezményezett, meghatalmazott igénybevétele 

esetén a meghatalmazott” szöveg,
 2.  8/A.10. pontjában a „nyolc” szövegrészek helyébe a „tizenkét” szöveg,
 3.  61.2. pontjában a „hívja” szövegrész helyébe a „hívhatja” szöveg,
 4.  89.1.  pontjában a „ww w. szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu oldalon” 

szöveg,
 5.  221.1. pontjában a „ww w. szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w. palyazat.gov.hu oldalon” 

szöveg,
 6. 221.2. pontjában a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.  hu oldalon”  

szöveg,
 7.  223.3. pont a) alpontjában a „169. §” szövegrész helyébe a „168. §” szöveg,
 8.  230.1. pontjában a „követelés jogerőre” szövegrész helyébe a „szabálytalansági döntés jogerőre” szöveg,
 9.  237.1. pontjában a „cc) alpontja” szövegrész helyébe a „cc) alpontja és i) alpontja” szöveg,
10.  242.1.  pontjában a „kompenzálható” szövegrész helyébe a „kompenzálható. Pénzügyi eszközzel kombinált 

vissza nem térítendő támogatás esetén nem lehet kompenzálni” szöveg,
11.  287.1. pontjában a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu oldalon” 

szöveg,
12.  328.1. pontjában a „ww w.szechenyi2020.hu honlapról” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu oldalról” 

szöveg,
13.  328.2. pontjában a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu oldalon” 

szöveg,
14.  335.3. pontjában a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu oldalon” 

szöveg,
15.  339.1. pont f ) alpontjában a „ww w.szechenyi2020.hu honlapon” szövegrész helyébe a „ww w.palyazat.gov.hu 

oldalon” szöveg,
16.  340.4.  pontjában a „céljából” szövegrész helyébe a „céljából, továbbá a  bűnügyi megkeresés kivonatának 

megküldésével tájékoztatja az audit hatóságot” szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
 1.  2.3.2.5.  pontjában az „a megbízási jogviszonyban” szövegrész helyébe az „az adott projekthez kapcsolódó 

megbízási jogviszonyban” szöveg, a „meg nem haladó költség vonatkozásában” szövegrész helyébe a „meg 
nem haladó összköltség vonatkozásában. Ha a  foglalkoztatás 8 óránál rövidebb időtartamú tevékenység 
elvégzésére irányul, a meghatározott 300 000 forintos értékhatárt arányosítani szükséges” szöveg,

 2.  2.3.2.5a.  pontjában az  „árajánlattal nem igazolható.” szövegrész helyébe az  „a kedvezményezett döntése 
alapján árajánlattal is igazolható, az  irányító hatóság azonban ebben az  esetben sem tekinthet el 
az ellenőrzéstől.” szöveg,
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 3.  2.3.3.1. pont 2.3.3.1.2. alpontjában a „rávezeti” szövegrész helyébe az „elektronikusan rávezeti” szöveg,
 4.  3.5.4.6.  pontjában az  „időtartamhoz” szövegrész helyébe az  „időtartamhoz. E  pont alkalmazásában 

kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő is” 
szöveg,

 5.  3.7.1. pontjában a „közreműködő munkatársaknak” szövegrész helyébe a „résztvevőknek” szöveg,
 6.  3.8.2.1.  pontjában a „láthatják el” szövegrész helyébe a „láthatják el. E  pont alkalmazásában kormányzati 

szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő is” szöveg,
 7.  3.8.2.7.  pontjában a  „láthatja el” szövegrész helyébe a  „láthatja el. E  pont alkalmazásában kormányzati 

szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő is” szöveg,
 8.  7.7.2.2. pont 7.7.2.2.4. alpontjában az „(5)” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szöveg,
 9.  7.8.4.1.  pontjában az  „órával” szövegrész helyébe az  „órával, illetve a  részmunkaidőben dolgozók esetén  

az 1 720 óra megfelelő hányadával, továbbá alkalmazni kell az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 68a. cikk (3)–(5) bekezdésében foglaltakat” szöveg

lép.
 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet

a) II. rész 1.  pontjában a  „dokumentumok” szövegrész helyébe a  „dokumentumok – ideértve a  helyszíni 
ellenőrzési jegyzőkönyvet is –” szöveg,

b) III. rész 1.2.1.  pontjában a „szabályozást)” szövegrész helyébe a „szabályozást). Ezt a  rendelkezést szakaszolt 
projekt esetén nem kell alkalmazni” szöveg

lép.

33. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1.  41/C. § (3) bekezdésében a „minden év június 30-ig” szövegrész,
 2.  42.  § (2)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  értékelés 

eredményét és módosításra irányuló felhívását minden év augusztus 31-ig megküldi az  irányító hatóság 
részére.” szövegrész,

 3.  42. § (5) bekezdésében a „minden év október 31-éig” szövegrész,
 4.  42. § (5) bekezdés d)–f ) pontja,
 5.  42. § (6) bekezdése,
 6.  43.  § (1)  bekezdésében az „akként, hogy az  legkésőbb minden év november 30-ig a  Kormány ülésének 

napirendjére történő felvételére és az ülésen való megtárgyalására alkalmas formában benyújtásra kerüljön” 
szövegrész,

 7.  44.  § (1)  bekezdésében az  „Az éves fejlesztési keret módosítására irányuló eljárásban a  41/A–43.  §-ban 
meghatározott határidőket nem kell alkalmazni.” szövegrész,

 8.  49. § (1) bekezdés b) pontja,
 9.  103. § (2) és (3) bekezdése,
10.  103. § (6)–(9) bekezdése,
11.  103.  § (10)  bekezdésében az „és a  közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó”, valamint a „vagy módosítja” 

szövegrész,
12.  103. § (11) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó” szövegrész,
13.  103. § (12) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó” szövegrész,
14.  103/A. § c) pontja,
15.  107. § (1) bekezdésében az „és a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó” szövegrész,
16.  111. § (4) bekezdés b) pontja,
17.  114. § (3) bekezdése,
18.  148. § (2) bekezdés c) pontja,
19.  198/A. § (1) bekezdése,
20.  második 201/V. §-a.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.  7.3. pontja,
2.  8/A.3. pontjában az „A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni.” szövegrész,
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3.  8/A.8.  pontjában az  „A kamarai meghatalmazás módosítására a  kamarai meghatalmazás benyújtásának 
szabályait kell alkalmazni.” szövegrész,

4.  274. pontját megelőző címben a „teljesítésének” szövegrész,
5.  326.4. pontja,
6.  378. pontjában a „vagy a 103. § (2) bekezdés” szövegrész,
7.  382. pontja.

 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
1.  2.4.2.2. pontjában az  „amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és” szövegrész,
2.  3.5.4.6. pontjában az  „ , állami szolgálati” szövegrész,
3.  3.8.2.1. pontjában az  „ , állami szolgálati” szövegrész,
4.  3.8.2.7. pontjában az  „ , állami szolgálati” szövegrész,
5.  3.8.3. pontja,
6.  7.7.2.2. pont 7.7.2.2.1. alpontjában az „(1) bekezdés” szövegrész,
7.  7.8.3.1. pont 7.8.3.1.4. alpontjában a „kizárólag ESZA-ból finanszírozott projektek esetében,” szövegrész,
8.  7.9.4. pontja.

3. Záró rendelkezések

34. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. A nyilvántartás megnevezése Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által végzett 

adatfeldolgozás köre

Az adatfeldolgozó 
igénybevételének 

jellege)

5.

A támogatásból 
megvalósuló fejlesztések 
központi monitoringjáról 
és nyilvántartásáról szóló 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 
szerinti nyilvántartásokban 

kezelt adatokhoz kötődő 
adatfeldolgozói feladatok

NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság,

Új Világ Nonprofit Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság,

Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat

elektronikus 
adatfeldolgozás

kötelező
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2. melléklet a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelethez
„2/A. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Konstrukciófelelősök

A B C

1. Felhívás azonosító száma Felhívás neve Konstrukciófelelős

2. EFOP-1.1.2-16 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

3. EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

4. EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

5. EFOP-1.3.4-16 Közös értékeink – sokszínű társadalom társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

6. EFOP-1.4.1-15
Integrált gyermekprogramok szakmai 
támogatása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

7. EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

8. EFOP-1.4.3-16
Jó kis hely – Biztos Kezdet 
Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

9. EFOP-1.4.4-17
Bari Shej – Nagylány – Fátă máré Roma 
lányok továbbtanulási esélyeinek 
növelése

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

10. EFOP-1.5.1-17
Végtelen lehetőség – Kísérleti program 
a leginkább elmaradott járások területi 
felzárkózása érdekében

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

11. EFOP-1.6.1-VEKOP-16
Felzárkózási együttműködések 
támogatása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

12. EFOP-1.6.2-16
Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ESZA)

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

13. EFOP-1.6.3-17

Megyei szintű felzárkózás-politikai 
együttműködések támogatása  
a helyi esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

14. EFOP-1.11.1-17

Kísérleti programok a szociális 
gazdaság erősítése és  
a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
elhelyezkedése érdekében non-profit 
szervezetek és vállalkozások 
együttműködése révén

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

15. EFOP-2.1.2-16
Gyerekesély programok 
infrastrukturális háttere

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

16. EFOP-2.4.1-16
Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ERFA)

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

17. EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

18. EFOP-2.4.3-18
A szegregátumokban élők lakhatási 
körülményeinek javítása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

19. EFOP-3.1.3-16
Társadalmi felzárkózási és integrációs 
köznevelési intézkedések támogatása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

20. EFOP-3.1.4-15
Ösztöndíj és mentorálási támogatás 
hátrányos helyzetű tanulóknak  
– Útravaló ösztöndíjprogram

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

21. EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
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22. EFOP-3.1.8-17
Együtt, testvérként – iskolaközi 
szemléletformáló program

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

23. EFOP-3.1.9-17
Iskolapad újratöltve – Második esély 
programok támogatása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

24. EFOP-3.1.10-17
Lépj egy fokkal feljebb!  
– Továbbtanulást erősítő 
kezdeményezések támogatása

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

25. EFOP-3.3.1-15 Tanoda programok támogatása társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

26. EFOP-3.3.1-16 Tanoda programok támogatása társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

27. EFOP-3.4.1-15 Roma szakkollégiumok támogatása társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

28. EFOP-3.7.1-17 Aktívan a tudásért társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
”

3. melléklet a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. A  projektmenedzser értesíti a  támogatást igénylőt a  felhívás ww w.palyazat.gov.hu oldalon történt  
közzétételéről.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8/A.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A.7. Ha a  meghatalmazott mellett a  támogatást igénylő, illetve kedvezményezett is rendelkezik ügyfélkapus 
hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapun benyújtott meghatalmazás, továbbá annak megszüntetése 
bejelentését a  meghatalmazó elektronikusan, ügyfélkapun keresztül jóváhagyhatja. A  meghatalmazó által 
jóváhagyott elektronikus meghatalmazás bejelentést vagy annak megszüntetését papír alapon nem kell eljuttatni 
a  kifizető ügynökség részére, az  a  meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában 
hatályossá válik az irányító hatósággal és a kifizető ügynökséggel szemben. Ha a meghatalmazó által az elektronikus 
jóváhagyás nem történik meg, akkor a  meghatalmazás vagy megszüntetés bejelentését postai úton vagy 
személyesen is be kell nyújtani a kifizető ügynökség részére a 8/A.3. vagy a 8/A.6. pontban foglaltak szerint.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 33.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.1. Az  irányító hatóság a  döntés meghozatalának előkészítése érdekében az  összesített értékelő táblázatban 
az értékelt támogatási kérelmeket megjeleníti és – kiemelt kiválasztási eljárásrend, terület-, illetve állatlétszám-alapú 
támogatások kivételével – az  értékelési szempontokra adott átlagpontszám vagy – annak rendelkezésre állása 
esetén – a  javasolt pontszám alapján sorba rendezi. A  javasolt pontszám az  irányító hatóság egyes támogatási 
kérelmekkel kapcsolatos szakmai javaslata, valamint a 70/A. § (2) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés eredménye 
alapján kerül meghatározásra.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A záró kifizetési igénylés folyamata” címe a következő 175/B. ponttal 
egészül ki:
„175/B. Ha az irányító hatóság által jóváhagyott záró kifizetési igénylést követően a záró elszámolás vonatkozásában 
korrekció elvégzésének szükségessége merül fel, a monitoring és információs rendszerben az irányító hatóság által 
korrekciós elszámolás rögzíthető. Ha a  korrekciós elszámolás összege negatív előjelű, az  eredménye követelés, ha 
pozitív előjelű vagy nulla, az eredménye kifizetés.”

 5.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 247.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„247.3. A  monitoring és információs rendszer tartalmazza a  kompenzálásra részben vagy egészben fordított 
elszámoló bizonylat megjelölését és a  kompenzált összeget tőke, ügyleti kamat és késedelmi kamat szerinti 
bontásban. Az utalványozási dokumentációban a kiutalandó összeg, vagyis a kedvezményezettnek járó támogatás 
és a kompenzálás összegének különbözete szerepel.”
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 6.  A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 309.1a.  pont d)  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és 
a pont a következő e) alponttal egészül ki:
(A 309.1. ponttól eltérően az ESZA, illetve az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés forrásai terhére támogatott kiemelt 
projekt esetén, ha az egy összesítőn szereplő tételek száma)
„d) meghaladja az  1000 tételt, de nem haladja meg az  5000 tételt, az  összesítőn szereplő tételek támogatás 
értékének legalább 1%-át – de legalább 30 tételt –,
e) meghaladja az  5000 tételt, az  összesítőn szereplő tételek támogatás értékének legalább 0,1%-át – de legalább  
40 tételt –”
(szükséges ellenőrizni.)

4. melléklet a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelethez

 1.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 47a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése
Benyújtás 

gyakorisága

E rendelet szerinti záradékolási 
kötelezettséget az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell megtenni)

47a. 2.4.1.7.
Az eszköz egyértelmű beazonosítására 
alkalmas fotódokumentáció (pl. gyári 

számról, azonosítóról készített fénykép)

A költség 
felmerülésekor

 2.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 58a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése
Benyújtás 

gyakorisága

E rendelet szerinti záradékolási 
kötelezettséget az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell megtenni)

58a. 2.4.2.7.

A szoftver egyértelmű beazonosítására 
alkalmas fotódokumentáció, amennyiben 

a beszerzett szoftver általános kereskedelmi 
forgalomban beszerezhető (pl. gyári 

számról, azonosítóról készített fénykép)

A költség 
felmerülésekor

 3.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 70a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése
Benyújtás 

gyakorisága

E rendelet szerinti záradékolási 
kötelezettséget az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell megtenni)

70a. 2.4.3.8.

A használt eszköz egyértelmű 
beazonosítására alkalmas fotódokumentáció 

(pl. gyári számról, azonosítóról készített 
fénykép)

A költség 
felmerülésekor
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5. melléklet a 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.9. ponttal egészül ki:
„3.12.9. Szabálytalanság megállapítása esetén el lehet tekinteni a  3.12.1.  pontban foglalt táblázat szerinti egyes 
költségtípusokra vonatkozó mértékek újraszámításától, kivéve, ha a  szabálytalanság egyes költségtípusok 
vonatkozásában került megállapításra.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7.7.2.2. pontja a következő 7.7.2.2.5. alponttal egészül ki:
(Az Európai Bizottság által felajánlott százalékos átalánymértékek:)
„7.7.2.2.5. az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 68a.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
átalánymérték.”


	A Kormány 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete
	a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

	A Kormány 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete
	egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete
	a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának ren

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2019. (VI. 26.) MNB rendelete
	a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 
32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 31/2019. (VI. 26.) AM rendelete
	a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról

	Az Alkotmánybíróság 20/2019. (VI. 26.) AB határozata 
	a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. §-a alaptörvény-ellen
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