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3. §  Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja)
„a) az  Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) archívumainak elhelyezését szolgáló archivális 
raktárának a  Piliscsaba belterület 1602/4 és 1602/4/A, valamint a  Piliscsaba külterület 085/9 és 080/13 helyrajzi 
számokon nyilvántartott ingatlanokon, valamint”
[történő megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági ügyeket.]

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) 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 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 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 104.  § 
(1)  bekezdésében az „a jóváhagyott” szövegrész helyébe a „– ha a  záró egyenleg átutalás igénylési dokumentáció 
az Európai Bizottság részére még nem került benyújtásra – a jóváhagyott” szöveg lép.

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] 20.  §-a 
a következő 31. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„31. elvégzi a  megfelelőségi és hitelességi vizsgálatokat az  Európai Bizottság információs rendszerébe feltölteni 
kívánt összesített indikátoradatok tekintetében a  koordinációs szerv által nyújtott informatikai támogatással és 
az eredendő adatminőségi hibakockázat figyelembevételével.”
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3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  irányító hatóság nem az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium szervezetén belül került kialakításra, a  folyó évre szóló éves fejlesztési keret módosítását az  irányító 
hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél kezdeményezi, annak indokoltsága 
bemutatásával.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi termékről a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül, 
a vissza nem térítendő támogatásról a 68. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni oly módon, hogy 
a döntésekről a kedvezményezett egyidejűleg szerezzen tudomást, és a 81. § (3) bekezdése szerinti határidőben kell 
szerződést kötni.”

5. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
a c) pont a következő cc) alponttal egészül ki:
[A 86.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentéseket – a  kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a  következő 
alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:
a módosítás nem irányulhat a  támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet-támogatás 
biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén]
„cb) a  nettó bevételt termelő, nem kiemelt projekt finanszírozási hiányának meghatározása során a  támogatási 
intenzitás változik akként, hogy a  projekt elszámolható összköltsége változatlan marad – feltéve, hogy az  adott 
program érintett prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül szabad forrás áll rendelkezésre – az  irányító 
hatóság,
cc) – a ca) és cb) alpontba nem tartozó esetben – a Kormány”
(eltérően dönt,)

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (1i) bekezdéssel egészül ki:
„(1i) Az  (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerinti esetben a  költségnövekmény piaci árnak való megfelelését 
az irányító hatóság vizsgálja.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 102. § a következő 
(3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a  támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésre 
a kifizetési igénylés ellenőrzése során kerül sor.
(3) A  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett a  közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, 
elszámolhatósági szempontú minőségellenőrzés céljából az  irányító hatóságnál nyújtja be a  monitoring és 
információs rendszeren keresztül.
(4) Az  irányító hatóság a  közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított öt munkanapon belül megküldi 
a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett részére a  támogathatósági, elszámolhatósági szempontú 
ellenőrzésről szóló nyilatkozatát. Az  irányító hatóság a  határidőt – az  indokok megjelölésével egyidejűleg – 
legfeljebb öt munkanappal meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.
(5) Ha támogathatósági, elszámolhatósági szabálytalanság merül fel, azért a kedvezményezett önálló felelősséggel 
tartozik.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-a a következő (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) Az  irányító hatóság a  (7)  bekezdés szerinti, az  október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó 
kifizetési igénylés november 1-ig történő benyújtási kötelezettségét megsértő kedvezményezett projektjének 
projektmenedzsment költségét a  késedelmes napokra jutó projektmenedzsment költség összegével csökkenti, 
kivéve, ha a késedelem a kedvezményezettnek nem róható fel.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 
a (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
(Az előirányzat felhasználási keretszámláról átutalást csak abban az esetben lehet kezdeményezni, ha)
„c) a kedvezményezett nem áll a 176. § (3) bekezdése szerinti valamely eljárás hatálya alatt,
d) az adatok a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek, és
e) az utalványozás megtörtént.”
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9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  EMVA forrásból származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési 
előfinanszírozás esetén az  (1)  bekezdés szerinti elszámolásban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget 
a kifizető ügynökség a költségvetési előfinanszírozást nyújtó szervezet számára teljesíti.”

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 55. alcíme a következő 150/A. §-sal egészül ki:
„150/A. § A költségek elszámolhatósági szabályait az 5. melléklet határozza meg.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  irányító hatóság vezetője a  kézhezvételtől számított három napon belül dönt – a  (4)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a  szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az  arra irányuló javaslat elutasításáról, 
amelyről tájékoztatja a  szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése 
a szabálytalansági ügyeket nyilvántartó információs rendszerhez.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 165. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szabálytalansági eljárás eredményéről a  szervezet szabálytalanság-felelőse öt napon belül értesíti 
a kedvezményezettet és a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése 
a szabálytalansági ügyeket nyilvántartó információs rendszerhez.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/Y. §-sal egészül ki:
„201/Y.  § (1) E  rendeletnek a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) 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 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet] megállapított 
rendelkezéseit  –  a  (2)–(6)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 
hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cb) és 
cc) alpontját, 87. § (1) bekezdés i) pontját, valamint 87. § (1c) és (1g) bekezdését a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően az FKB ülésére benyújtandó előterjesztésekre kell alkalmazni.
(3) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 117.  § (7) és (7c)  bekezdését 
a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően pénzügyileg teljesített költségek vonatkozásában 
akként kell alkalmazni, hogy a  kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó kötelezettséget a  366/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni.
(4) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 
B:96  mezőjét és 6.  melléklet III.12.1.2.4.  pontját a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 
kiállított munkáltatói igazolásokra kell alkalmazni.
(5) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 2.3.2.5.  pontját 
a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre kell alkalmazni.
(6) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 2.3.2.5b.  pontját 
a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2/A. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 4. melléklete a 3. melléklet szerint,
d) 5. melléklete a 4. melléklet szerint,
e) 6. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.
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15. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 8. § (3) bekezdés 11. pontjában a „6.,” szövegrész helyébe a „6., a 7/A.,” szöveg,
b) 38/A. §-ában a „támogatásokkal” szövegrész helyébe a „támogatási igényekkel és a támogatásokkal” szöveg,
c) 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
d) 84. § (1) bekezdés m) pontjában az „adatbázisban” szövegrész helyébe az „adatbázisban vagy a köztartozás-

mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja” szöveg,
e) 87.  § (1)  bekezdés i)  pontjában az  „aránya a” szövegrész helyébe az  „aránya – a  c)  pont cb)  alpontja 

kivételével – a” szöveg,
f ) 87. § (1c) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cb)” szöveg,
g) 87. § (1g) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cb)” szöveg,
h) 102. § (1) bekezdésében a „legkésőbb a közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg” szövegrész helyébe 

az „a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően” szöveg,
i) 115.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „szerződéssel” szövegrész helyébe a „szerződéssel, továbbá pénzügyi 

eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén hatályos hitelszerződéssel” szöveg,
j) 117. § (7) bekezdésében a „bizonyítja. Az” szövegrész helyébe a „bizonyítja. A közszféra szervezet a támogatási 

előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel 
a  110.  § (5)  bekezdésére, valamint a  120.  § (3)  bekezdésére – november 1-ig elszámolásra benyújtja. 
Az” szöveg,

k) 120. § (3) bekezdésében az „e mértékeknél alacsonyabb” szövegrész helyébe az „ettől eltérő” szöveg,
l) 127.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megvalósulását” szövegrész helyébe a „pénzügyi befejezését” 

szöveg,
m) 158.  § g)  pontjában a  „javaslatot terjeszt a  szervezet vezetője elé” szövegrész helyébe a  „javaslat 

előterjesztéséről a szervezet vezetője részére” szöveg,
n) 176. § (1) bekezdésében a „biztosítékot, a megkereséssel egyidejűleg” szövegrész helyébe a „biztosítékot és 

a  vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása eredménytelen volt, ennek hivatalos közlését 
követően” szöveg,

o) 183. § (4) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 74.2. pontjában az „árbevételének, létszámának a fejlesztéséhez” szövegrész helyébe az „árbevétele, létszáma 

támogatáshoz” szöveg,
b) 74.3.  pontjában az „a felvásárlás folytán veszíti el KKV státuszát” szövegrész helyébe a „KKV státusza nem 

a vállalkozás árbevétele, létszáma támogatáshoz kapcsolódó növekedése folytán változik meg” szöveg,
c) 243.1.  pont c)  alpontjában a „bevonandók” szövegrész helyébe a „bevonandók, ha kifizetendő támogatás 

még rendelkezésre áll” szöveg,
d) 282.2.  pontjában a  „fenntartási” szövegrész helyébe az  „az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 71. cikke szerinti fenntartási” szöveg,
e) 299.3. pontjában a „megfelel” szövegrész helyébe a „megfelel, figyelemmel a 88. § (2) bekezdésére” szöveg,
f ) 302.2. pontjában a „megelőző öt napon belül” szövegrész helyébe a „megelőzően” szöveg,
g) 304.3.  pontjában a „köteles szabálytalansági döntést hozni, melynek alapján a  szerződés megszüntetését 

kezdeményezni” szövegrész helyébe a „szabálytalansági eljárást folytat le” szöveg,
h) 314.1. pontjában az „ellenőrzését” szövegrész helyébe az „ellenőrzését – ha lehetséges –” szöveg,
i) 372.2. pontjában a „felhívásai” szövegrész helyébe a „felhívásai és az előkészítési célú felhívások” szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a) B:58a mezőjében a  „(pl.” szövegrész helyébe a  „(különösen” szöveg, a  „fénykép)” szövegrész helyébe 

a „fénykép) vagy licence igazolás” szöveg,
b) B:83 mezőjében a „videó)” szövegrész helyébe a „videó, a  természetes személyeknek a  személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a  továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) figyelemmel)” 
szöveg,
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c) B:89 mezőjében a „(pl.” szövegrész helyébe a „(különösen” szöveg, a „videó)” szövegrész helyébe a „videó, 
az általános adatvédelmi rendeletre figyelemmel)” szöveg,

d) B:96 mezőjében az „azonosítóját” szövegrész helyébe az „azonosítóját, a  foglalkoztatott nevét, munkabérét, 
illetményét” szöveg

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

a) 2.3.2.5.  pontjában a „meg nem haladó összköltség vonatkozásában. Ha a  foglalkoztatás 8 óránál rövidebb 
időtartamú tevékenység elvégzésére irányul, a  meghatározott 300 000 forintos” szövegrész helyébe az „és 
annak járulékait meg nem haladó összköltség vonatkozásában azzal, hogy 8 óránál rövidebb időtartamú 
foglalkoztatás esetén ezen” szöveg,

b) 2.3.2.5b. pontjában a „személy, a kedvezményezett” szövegrész helyébe a „személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett” szöveg,

c) 3.3.6.3.  pontjában a „pl. a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
24.  § (2)  bekezdése alapján a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3a)  bekezdése szerinti 
kisajátítási hatóság: a  fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „különösen a  kisajátítási 
hatóság” szöveg,

d) 3.12.6. pontjában a „mértékek” szövegrész helyébe a „százalékos mértékek” szöveg, az „összeget” szövegrész 
helyébe a „százalékos mértéket” szöveg,

e) 3.12.9. pontjában a „mértékek” szövegrész helyébe a „százalékos mértékek” szöveg
lép.

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.3.1.7. pontjában a „kiegyenlítési” szövegrész helyébe az „a teljesítés” 
szöveg lép.

16. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 84. § (3) bekezdése,
b) 124. § (3) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrész,
c) 180. § (4) bekezdésében az „és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 239.1. pontjában a „– szabálytalansági eljárás alapján előírt követelés kivételével –” szövegrész,
b) 287.1. pontja,
c) 291. pontja,
d) 308.3. pontjában a „pont” szövegrész.

 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.1.1.2. pontjában az „ , illetve a képviseletükben eljáró 
személyek” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 3. pontja az e rendelet kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A költségvetésben bekövetkező változás” című alcíme a következő 
68.4. ponttal egészül ki:
„68.4. Nem szükséges csökkenteni a  megítélt támogatást az  áfa-levonási jogosultságban vagy egyes beszerzett 
termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú 
tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeggel, ha ez  az összeg nem éri el 
a 30 millió forintot és az  irányító hatóság ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen 
hozzájárult.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 101.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„101.4. Az  irányító hatóság ellenőrzi, hogy az  előlegigénylési dokumentáció megfelel-e az  előlegigénylés 
feltételeinek. Az előlegigénylés ellenőrzése – a négy szem elvét figyelembe véve – az ellenőrző lista alapján történik. 
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a  kölcsönszerződés alapján igényelhető 
előleg folyósítási feltételeinek ellenőrzését az alapok alapját végrehajtó szervezet végzi.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 232.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„232.1. A  követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a  kedvezményezett részére, továbbá 
a  követeléssel érintett szerződés vonatkozásában. A  követelés előírását követően a  kedvezményezett által 
benyújtott, számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a  kedvezményezett vissza 
nem fizeti a  követelt összeget. Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen 
vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén az  irányító hatóság a  korábban kifizetett támogatás, 
a  projekt elszámolható költsége, valamint a  követelés összege figyelembevételével mérlegeli, hogy a  projektben 
megkezdhető-e a fenntartási kötelezettség teljesítése.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 237.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„237.4. Az  ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a  támogatás folyósításának napja, utolsó napja 
a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Pénzügyi zárás esetén a kamatszámítás kezdete a pénzügyi zárás 
jóváhagyásának napja, forrás-átcsoportosítás esetén az átcsoportosításról szóló döntés jóváhagyásának napja.”

 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 314.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„314.4. Ha a 314.1. pont szerinti ellenőrzés esetén a helyszíni ellenőrzés nem terjed ki a 146. §-ban rögzített minden 
szempontra, akkor az  ellenőrzés célellenőrzésnek minősül, és nem vehető figyelembe a  145.  § szerinti arányok 
számításakor.”

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.1. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell)
„i) annak tényét, hogy a helyszíni ellenőrzéssel érintett kedvezményezett vagy képviselője a  jegyzőkönyv aláírását 
megtagadta.”

 7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„323.4. A  323.3.  pont szerinti kiegészítést is minden érintettnek alá kell írnia. Az  aláírás mellőzhető a  kiegészítést 
tartalmazó dokumentum kedvezményezett részére – tértivevényes könyvelt küldeményként, EMVA forrásból 
származó támogatások vonatkozásában elektronikus kapcsolattartás esetén az  ügyfélkapura, egyéb esetben 
postai úton tértivevényes könyvelt küldeményként – történő megküldésével. A kedvezményezettnek a küldemény 
átvételét követő 8 napon belül lehetősége van észrevételeit jelezni. Ha e határidőn belül a kedvezményezett nem 
tesz észrevételt, a jegyzőkönyv kiegészítést elfogadottnak kell tekinteni.”
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2. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében foglalt táblázat a következő 29–41. sorral egészül ki:

(Konstrukciófelelősök)

(A B C

1. Felhívás azonosító száma Felhívás neve Konstrukciófelelős)

29. EFOP-3.2.6-16
A tanulók képességkibontakoztatásának 
elősegítése a köznevelési 
intézményekben

a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. § 24. pontjában 
meghatározott feladat ellátásáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: 
a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter)

30. EFOP-3.4.2-VEKOP-15
Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási 
és nemzetköziesítési program

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

31. EFOP-3.4.3-16

Felsőoktatási intézményi fejlesztések 
a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása 
érdekében

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

32. EFOP-3.4.4-16

A felsőoktatásba való bekerülést 
elősegítő készségfejlesztő és 
kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI szakok 
népszerűsítése a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

33. EFOP-3.4.5-VEKOP-17
Rendszerszintű fejlesztések és 
hozzáférés bővítését szolgáló ágazati 
programok a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

34. EFOP-3.4.6-VEKOP-17
Intézményi irányítás fejlesztése 
a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

35. EFOP-3.5.1-16
Duális és kooperatív felsőoktatási 
képzések, felsőoktatási szakképzési és 
szakirányú továbbképzések fejlesztése

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

36. EFOP-3.5.2-17

Duális és gyakorlatorientált 
felsőoktatási képzések fejlesztése és 
oktatási innováció a szociális munka 
és a segítő szakmák terén valamint 
a mérnökpedagógia és a szakmai tanári 
szakok esetében

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

37. EFOP-3.6.1-16
Intelligens szakosodást szolgáló 
intézményi fejlesztések

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

38. EFOP-3.6.2-16
Tematikus kutatási hálózati 
együttműködések

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

39. EFOP-3.6.3-VEKOP-16
Felsőoktatási hallgatók tudományos 
műhelyeinek és programjainak 
támogatása

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter
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40. EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

41. EFOP-5.2.5-18
Társadalmi innovációk – Új módszerek 
kidolgozása

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

3. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(A D

1. Azonosító E rendelet szerinti záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni)

(9.) (2.1.1.) ha számla nem került kiállításra

 2. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:47a–C:47a mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(A B C

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése
Benyújtás gyakorisága)

(47a.) (2.4.1.7.)
Fotódokumentáció, ha az eszköz rendelkezik 
egyértelműen meghatározható egyedi 
azonosítóval (pl. gyári szám)

Amennyiben releváns, a költség 
felmerülésekor

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 146–148. 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)

146. 8.
Szakmai beszámolót 
alátámasztó dokumentumok

147. 8.1.
Kötelező nyilvánosság 
biztosításának igazoló 
dokumentumai

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor

148. 8.2.
Felhívásban előírt kötelező 
vállalások alátámasztását 
igazoló dokumentumok

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor
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4. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.4. Beruházási költség idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön (ideértve a  földterületet, ingatlant) is 
elszámolható lehet, ha
a) a  kedvezményezett az  idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel 
a felhívásban megfogalmazott feltételeknek, vagy
b) a beruházás célja
ba) hátrányos helyzetű személy tulajdonában álló ingatlan komfortfokozatának növelése (különösen egészségügyi 
helyiség létesítése) vagy
bb) mozgásszervi fogyatékos vagy közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy – vagy közeli 
hozzátartozója – tulajdonában álló ingatlan akadálymentesítése
és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztés.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.6.3. ponttal egészül ki:
„3.6.3. A  3.6.1. és 3.6.2.  pontban előírt feltételek ellenőrizhetősége és nyomon követhetősége érdekében 
a  szokásos piaci ár alátámasztásául szolgáló ajánlatkérés vagy piackutatás adattartalmának egyértelműen 
összehasonlíthatónak kell lennie az önköltségszámítás alapjául szolgáló tételekkel, mind időbeni felmerülésük, mind 
pedig részletezettségük tekintetében. Az  in-house beszerzés eredményeként kötött szerződésben szerepeltetendő 
költségtételeknek szintén összehasonlíthatóaknak kell lenniük a  szokásos piaci ár alátámasztással, illetve 
önköltségszámítással.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.4. ponttal egészül ki:
„3.12.4. Ha a projekt fő célja a 3.12.1. pont szerinti költségtípusok valamelyikének elszámolása, az adott költségtípus 
elszámolhatósága vonatkozásában megállapított százalékos korlátot nem kell alkalmazni.”

5. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.10.1.5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1.5.3. A szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása megtörtént, az üzembe helyezési okmányon cégszerű 
aláírás szerepel.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.12.1.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.1.2.4. A  munkáltatói igazolás a  projekt azonosítóját, a  foglalkoztatott nevét, munkabérét vagy illetményét, 
valamint a projektben történő munkavégzés időtartamát tartalmazza.”
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	a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló beruházásokkal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási idő

	Az emberi erőforrások minisztere 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

	A Kormány 1812/2019. (XII. 30.)  Korm. határozata
	az Idősügyi Infokommunikációs Program folytatásáról

	A Kormány 1813/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
	a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi védelmével kapcsolatos egyes feladatokról

	A Kormány 1814/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
	a MÁV-START Zrt. személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges IC+ vasúti személykocsi állomány biztosításáról

	A Kormány 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
	a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről

	A Kormány 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
	a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló beruházásokkal összefüggő további intézkedésekről

	A Kormány 1817/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
	az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1818/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
	az IKOP-3.2.0-15-2017-00031 azonosító számú („Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése” című) projekt támogatásának növeléséről, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapítás




