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UNIÓS JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA

Várható javaslatok: 

• 2014-2020 többéves pénzügyi keret (Multiannual financial
framework, MFF) félidei felülvizsgálata – kötelező, EB javaslat 
még nem jelent meg

• átfogó egyszerűsítési jogszabály-módosítási csomag (omnibusz-
rendelet): 
• A kohéziós jogszabályok (közös rendelkezések, alap specifikus 

rendeletek) vonatkozásában tartalmaz majd a végrehajtást 
egyszerűsítő, a mostani szabályokat pontosító technikai elemeket. 



Hazai jogszabályváltozás háttere - főbb kormányzati célok 
az uniós források felhasználása terén 

• Gazdaságnövekedés

• csalásmegelőzés - átláthatóság növelése

• kiszámíthatóság - felhívások ütemezett meghirdetése

• átlátható, elszámoltatható projektértékelés



A megvalósítás érdekében tett intézkedések

Felhívások meghirdetése:
Közbeszerzések felgyorsítása
Magasabb összegű előleg (50%, 75% 100%, max. 1 mrd Ft)
Kombinált felhívások meghirdetése
Partnerség – felhívások társadalmi egyeztetése
Állami értékelői rendszer felállítása 

Kiegészítő, adminisztratív intézkedések: 
Engedélyeztetések felgyorsítása  (klíma nyilatkozatok)
Adószámtörlés: jogosulatlanul igénybevett támogatás nem-

visszafizetése
A projektvégrehajtás zökkenőmentességének biztosítása a megszűnő 

háttérintézmények jogutódjainak tekintetében



Hazai szabályozás alap-pillérei

• Kiszámíthatóbb pályázati rendszer – Éves Fejlesztési Keret
• Forráskoncentráció – felhívások min. 1 Mrd Ft, min. 2 évig
• Differenciáltabb projekt-kiválasztási eljárások
• Halasztott önerő lehetősége
• Biztosítéki rendszer enyhítése
• Kifizetések a támogatási szerződésben rögzített

mérföldkövekhez kötve
• Projekthez közvetetten kapcsolódó költségek korlátozása



Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása

Az Európai Bizottság (EB) és Magyarország is elkötelezett a
bevezetésben, minél szélesebb körű alkalmazásban

Cél: adminisztratív terhek csökkentése

Bizonyos tételek kifizetését a Kedvezményezettnek
• nem kell sem bizonylattal,
• sem alátámasztó dokumentummal bizonyítania a Támogató felé,
• de a hozzá kapcsolódó tevékenység elvégzését alá kell

támasztania.



Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása

Példák a központi módszertanból:

• Belföldi szállásköltség – KSH adatok alapján
• Hatósági díjak
• Utazási költség, napidíj, kiküldetési díj
• Képzési költségek
• Személyi jellegű költségek

Az Irányító Hatóságok a felhívásokban konkrét egységárakat
szabhatnak meg.



Csalások megelőzése, felderítése

• A Bizottság a 2014-20 időszakban különös hangsúlyt helyez a
témára

• FAIR EUPR rendszerben csalás megelőző funkció kialakítása:
• Részesült-e korábban támogatásban?
• Került-e szabálytalanság megállapításra?
• Van-e folyamatban szabálytalansági eljárás?
• Került-e előírásra követelés, az teljesült-e?
• Uniós audit miatt korrekcióval érintett volt-e?
• Részesült-e „de minimis” támogatásban?
• Érintett volt-e projektátadásban?
• Korábbi projektjében a záró elszámolás elfogadásra került-e?



Csalások megelőzése, felderítése

Az egyes költségtételek piaci áraknak való megfelelőségét az Irányító
Hatóságoknak vizsgálnia kell

Eszközök a piaci árak ellenőrzésére:

• Felhívásokban költségmaximumok írhatók elő (projekt
menedzsment)

• Költségtételek összehasonlítása referencia árakkal (építőipari
normagyűjtemény, internetes keresés)

• Összehasonlítás más projektekben elszámolt költségekkel
• Szakmai szervezetek ajánlásai (pl. Építész Kamara)
• KSH statisztikák (belföldi szállás árak)
• Nyilvánosság megerősítése – E-beszerzési felület honlapon, ahol

kereshetőek lesznek a pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések



Informatikai rendszer - FAIR

• Adatkapcsolatok körének bővítése a pályázótól kért adatok 
minimalizálása érdekében

• Egyszeri adatbekérés a pályázóktól
• Pályázati kitöltő program 
• Teljes pályázati folyamat elektronizálása
• Azonnali értesítések a pályázók/kedvezményezettek felé
• Belső e-ügyviteli funkciók az adminisztratív feladatok 

automatizálására, papírmentes ügyintézés



Informatikai rendszer - FAIR

• Pályázati E-ügyintézés (Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület
(EPTK))

• Folyamatosak a módosítások és fejlesztések, amelyek a pályázói
észrevételeket és igényeket figyelembe véve javítják a felület
általános működését, illetve ügyfélbarát kezelhetőségét,
használhatóságát.

• Minden hónapban tervezünk közleményt a fejlesztésekről



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


