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Az Eljárásrend előzménye és hatálya  

 

A Kormány a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatának (a továbbiakban: 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat) 

értelmében célzott programmal (a továbbiakban: FETE vagy Program) szükséges segíteni az 

ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését, amelynek célja a lakosság helyzetének javítását 

szolgáló fejlesztési munkához szükséges szakmai tudás és támogatások, szolgáltatások 

biztosítása. A Program során 300 település kerül bevonásra, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület (a továbbiakban: MMSZ) mintegy 15 éves, 2016-ban Magyar Örökség Díjjal is 

kitüntetett Jelenlét programja alapján, a szervezet módszertani támogatásával és szakmai 

irányításával valósul meg.  

 

A Program első évében a 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban kijelölt 30 és az Új Roma 

Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) 

Korm. határozatban kijelölt Nagybárkányban indult el. 

 

A Program második évében a „Felzárkózó települések" és a gazdaságélénkítő program 

folytatása érdekében teendő további intézkedésekről 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat által 

bevont 36 településen folytatódott a megvalósítás, az első körös 8 megvalósító szervezet mellett 

újabb 10 szervezet közreműködésével. 

 

A Program harmadik évében, 2021.  március 1-től a „Magyarország egyes területei közötti 

gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a 

„Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről 1057/2021. (II. 19.) Korm. 

határozat által bevont újabb 51 településen indul meg a fejlesztés. 2021. július 1-től már 118 

településen működik a Jelenlét program. 

 

A Felzárkózó települések program bevonásra váró további 182 települése esetében a települési 

megvalósító szervezet kiválasztásának módszertanát a „Kiválasztási módszertan a Felzárkózó 

Települések programban részt vevő települési program-megvalósító szervezetekhez” című anyag 

tartalmazza. 
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Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (a továbbiakban: RRF) C 

komponense keretében a Program lehetőséget kapott arra, hogy a Jelenlét program eddig 

kialakított elemein túl (Jelenlét pont és kapcsolódó szociális munka, kora gyermekkori támogatás, 

közösségfejlesztés, mobil egészségügy stb.) bővülhessen foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési, 

lakhatási, közösségi megújuló energia és oktatási reformokkal/beruházásokkal. Ezeket a 

tevékenységeket a program máltai szakmai koordinációval, de több együttműködő partnerrel 

közösen valósítja meg, támogatás továbbadási eljárás keretében. Jelen eljárásrend koncepció a 

támogatás továbbadás eljárásait tartalmazza az RRF által finanszírozott szakterületekre 

vonatkozóan. 

 

A koncepció alapján készülő eljárásrend alkalmazása valamennyi, a Felzárkózó települések 

program végrehajtásában közreműködő szervezet részére továbbadott támogatás tekintetében 

kötelező lesz. 

 

A Program megvalósítási struktúrája és folyamata 

A Program végrehajtásának szereplői 

 

A Felzárkózó települések program átfogó módszertani támogatását, szakmai irányítását és 

koordinálását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el: 

- regionális és központi munkaszervezetei révén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület (a továbbiakban: MMSZE) látja el a program szakmai koordinálását - emellett 

egyes településeken az MMSZE települési szintű szociális-közösségi program-

megvalósító szerepet is vállal, 

- központi munkaszervezete révén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány (a 

továbbiakban: MMSZA) biztosítja a támogatás-továbbadás menedzselését, ügyviteli és 

adminisztrációs feladatait, s emellett egyes kiemelt, nagy infrastruktúra-fejlesztési 

tartalommal bíró feladatok ellátását. 

 

A program települési szintű megvalósításába az MMSZE mellett további szakmai 

megvalósító szervezetek kerülnek bevonásra közreműködőként. 

A megvalósító szervezeteken keresztül a helyi közélet főbb szereplőit – közösségi facilitátorok, 

védőnő, általános iskolai igazgató, bölcsőde vezető, pedagógus, polgármester, jegyző, 

középiskola igazgató, családsegítő szolgálat vezető, pedagógiai szakszolgálat vezető, egyházi 
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közösségek vezetői – is bevonjuk a fejlesztési folyamatokba. Ennek köszönhetően a helyi 

társadalmi csoportok részvételének erősítése mellett a településen meglévő adottságokat, rejtett 

erőforrásokat is fokozottan figyelembe vesszük. 

 

A gazdaságfejlesztési, lakhatási, közösségi energia, illetve oktatási területeken megvalósuló 

fejlesztések előkészítését, továbbá a támogatás-továbbadás tárgyát képező fejlesztések 

szakmai értékelését a szakmai koordinációt ellátó máltai szakterületek, továbbá a települési 

szempontokat mérlegelő településcsoportok végzik. 

 

A szakmai értékelések alapján a döntések a FETE irányítási és döntéshozatali szerveiben az 

eljárásrendben részletezettek szerint történnek.  

A Program szervezeti működése  

 

MMSZ FETE RRF támogatás-továbbadás döntés-előkészítési és döntéshozatali szervei  

 

1) MMSZA Döntőbizottság 

 

A fejlesztési kérelmekkel kapcsolatos, pénzügyi kötelezettségvállalást rögzítő döntések 

meghozatalára – a MMSZA alapító okiratának rendelkezéseivel összhangban, valamint a 

kuratóriumnak fenntartott ügykörök tiszteletben tartásával - a MMSZA állandó 

Döntőbizottságot hoz létre, amelynek tagjai: 

 

- MMSZA kuratóriumi elnöke 

- MMSZA ügyvezető igazgatója  
- MMSZA pénzügyi terület képviselője 

- MMSZE országos szakértők, 2 fő 
- egyéb, szakterülettel kapcsolatos speciális tudással rendelkező eseti meghívottak, 

szakmai tanácsadók szavazati jog nélkül 

 

A Döntőbizottság döntéseit az MMSZA gazdasági vezetője, illetve az érintett szakterületi 

projekt pénzügyi vezetőjének fedezetet igazoló ellenjegyzésével hozhatja meg. A 

Döntőbizottság tagjait a Kuratórium felhatalmazása alapján a Kuratórium elnöke jelöli ki, 

az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. 
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2) Településcsoportok 

 

A Programba bevont településekből településcsoportok kerülnek kialakításra. A 

településcsoportok az adott földrajzi területen (100 km-es körzeten belül) belül lévő különböző 

megvalósítók képviselőiből álló, 4-8 települést magában foglaló csoportok, melyek képesek és 

alkalmasak objektíven figyelni, támogatni, segíteni és kontrollálni egymás szakmai munkáját, 

forráslehívását. A településcsoportokat egy-egy MMSZ Egyesület központi egységéhez tartozó 

szakmai koordinációs team vezeti, ahol 1-1 kollégához 5-7 településcsoport tartozik, akik 

hivatottak a településcsoport működését koordinálni, az elakadásokat kezelni, irányt mutatni. 

 

 

A településcsoportok a program települési szintű döntés-előkészítő és koordináló szervei. 

Koordinálják az egyes településcsoportokhoz tartozó települések programjainak helyi 

megvalósítását, és ellátják az ehhez kapcsolódó folyamatkövetési és szakmai koordinációs 

feladatokat. A regionális vezető irányításával ellátják a szakmai-módszertani fejlesztési 

feladatokat.  

 

A támogatás-továbbadás folyamatában a településcsoportok felelősek a támogatás-

továbbadásra benyújtott kérelmek település-fókuszú szempontok alapján történő 

értékeléséért. 

 

A hatékony működést támogató információáramlást és közös gondolkodást, tapasztalatcserét és 

tudásátadást a településcsoportokon belüli és az egyes településcsoportok közötti rendszeres 

találkozások biztosítják. A településcsoport vezetői team lehetőség szerint havonta, de évente 

legalább 10 alkalommal személyesen vagy online formában ülésezik, üléseiről jegyzőkönyv 

készül. A településcsoport vezetői team tagjai: településcsoport koordinátor (akihez 5-7 

településcsoport tartozik), az egyes településeken dolgozó helyi megvalósító szervezetek 1-1 

képviselője, és a MMSZE regionális koordinátora. 

A különböző településcsoportok településcsoport-vezetői teamje havonta egy vagy két napos 

helyszíni látogatást tesz az adott településcsoportba tartozó egy-egy településen, így megismerve 

és nyomon követve a Program adott településen történő megvalósulását. 
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3) DEB – Döntés-előkészítő Bizottság 

 

A FETE program előkészítő, koordináló és megvalósító szervezetei  

• egyrészt az egyes országos szakterületi munkacsoportok (lakhatási, oktatási, 

gazdaságfejlesztési munkacsoportok),  

• másrészt a program regionális vezetése, a regionális munkaszervezetek. 

 

A szakterületi munkacsoportok és a regionális munkaszervezetek az MMSZE központi és 

regionális szakmai megvalósító hálózata, amely felelős a támogatás-továbbadásra benyújtott 

kérelmek szakmai értékeléséért, továbbá a szakmai megvalósítás koordinációjáért. 

 

A FETE RRF-programokhoz kapcsolódó támogatás-továbbadási döntéseinek megfelelő 

előkészítése érdekében szakterületenként Döntés-előkészítő Bizottság kerül létrehozásra, a 

támogatás-továbbadással érintett három szakterület esetében: 

 

o Lakhatási DEB 

o Oktatási DEB 

o Gazdaságfejlesztési DEB 

 

Az egyes döntés-előkészítő bizottságok négy-négy főből állnak, melybe 2 főt az érintett 

szakterületi munkacsoport, 2 főt a FETE regionális szervezetei delegálnak. 

 

A Program megkezdése és megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 

 

 

A program RRF-ből finanszírozott szakterületeinek költségei 2020. február 1-től elszámolhatók, 

a HET-ben rögzített indulási időpont 2021. július 1. A program 4 RRF 

reformjának/beruházásának megvalósítására 2021. július 1-től a HET-ben rögzített fizikai 

befejezésének határidejéig, de legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kerül sor. 
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Támogatás továbbadás típusai 

 

A Felzárkózó települések program megvalósításának alapvető működési modellje, hogy a 

településekre megérkezve, a települési adottságokat feltérképezve, diagnózis-alapon valósítja 

meg a szociális munkával integrált fejlesztéseket. A települési diagnózis elkészítéséért a 

települési megvalósítók a felelősek, amelyek tekintetében a program működésébe már bevont 

települési megvalósítók kritériumait, továbbá az új települési megvalósítók kiválasztásának 

szempontrendszerét a „Kiválasztási módszertan a Felzárkózó Települések programban részt vevő 

települési program-megvalósító szervezetekhez” c. dokumentáció tartalmazza. A települési 

megvalósítók felelősek többek között a folyamatos jelenlét kiépítéséért, a szociális munka, 

családtámogatás, kora gyermekkori támogatás biztosításáért. 

 

A települési megvalósítók kiválasztási folyamatának eredményeképpen az MMSZ 

együttműködési megállapodást köt a megvalósítókkal, ugyanakkor az RRF szakterületei 

tekintetében ez a megállapodás még nem jelent konkrét fejlesztésekre vonatkozó pénzügyi 

kötelezettségvállalást. A szakterületi fejlesztések jelentős része ugyanakkor a diagnózis-alapúság 

és alulról felfelé irányuló igénylési folyamat miatt települési megvalósítóktól érkező fejlesztési 

kérelmeken keresztül valósul meg, a nyílt (nem diagnózis alapon, hanem központi szinten 

irányított) pályáztatás tárgyköre a szegregátumokban végzett tevékenység sajátosságai miatt 

korlátozott. Az alulról felfelé érkező igénylési folyamatnál is biztosítani szükséges a folyamat 

szabályozott és átlátható, előre meghatározott értékelési eljáráson és szempontrendszeren 

keresztüli megvalósítását. 

 

Az RRF FETE programban a fentiek alapján két támogatás továbbadási típus van:  

 

1) a kizárólag a települési megvalósítók részére, diagnózis alapon történő továbbadás, illetve 

 

2)  a nyílt felhívásokon keresztül való fejlesztési javaslat-alapú nem kizárólag települési 

megvalósító részére történő támogatás továbbadás.  

 

Az RRF szakterületein mind a diagnózis-alapú, mind pedig a nem kizárólag  települési 

megvalósító részére történő támogatás-továbbadás esetén fejlesztési javaslat-alapú továbbadás 

valósul meg, ugyanakkor a fejlesztések integráltak, nem elválaszthatók a településtől és az ott 

végzett szociális munkától, így a kérelem benyújtásának feltétele a nem települési megvalósítók 
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részéről együttműködési nyilatkozat csatolása a települési megvalósítótól, majd a támogatás 

továbbadási szerződés-kötés feltétele az együttműködési megállapodás megkötése velük. 

 

A munkaszocializációs és gazdaságfejlesztési területen beadhatnak diagnózis-alapú fejlesztési 

javaslatokat a települési megvalósítók és munkaszocializációs célú foglalkoztatást végző 

nonprofit gazdasági társaságaik, továbbá az MMSZ nyílt felhívásban teszi közzé a 300 

településre vonatkozóan a Jelenlét programmal és a diagnózis-alapú felzárkóztatással 

összhangban álló, foglalkoztatás-orientált vállalkozásfejlesztési javaslatok benyújtásának 

lehetőségét. Továbbá az MMSZ szakmai koordinációval és regionális szakterületi hálózattal 

segíti a településeken vállalkozási tevékenység megtelepedését.  

 

A lakhatási területen kiemelt fontosságú, hogy a bérlakások építése/felújítása ne szakadjon el a 

települési szociális munkától. Az adott településen végzett lakhatási beavatkozás nem a 

rendelkezésre álló épületek darabszámától lesz sikeres, hanem attól, hogy a kísérő szociális 

munka intenzíven közreműködik a bérlakások számának, jellegének meghatározásában, illetve a 

lakásügynökség pályáztatásának lebonyolításában, majd a beköltözést követően a lakhatás 

feltételrendszerének támogatásában a családoknál. Kiemelten fontos szakmai cél a programban, 

hogy a lakhatási beavatkozás ne építőipari beruházás-menedzsment, hanem szociális munkával 

kísért, diagnózis-alapú tevékenység legyen, ezért lakhatási területen a települési megvalósítók 

adhatnak be fejlesztési kérelmeket. A lakhatási szakterület elkészíti a HET tervben 

mérföldkőként is vállalt lakhatási diagnózisokat legkésőbb 2022. június 30-ig, amelyek alapján a 

végrehajtásban olyan települési megvalósítók vehetnek részt, amelyek rendelkeznek települési 

helyismerettel, továbbá olyan ingatlankezelési, lakásügynökségi háttérrel, amely alkalmassá teszi 

őket a családokért történő hosszabb távú felelősségvállalásra.  

 

A közösségi megújuló energia területén a fejlesztések központi, máltai koordinációval valósulnak 

meg, a megvalósítandó fejlesztések kivitelezését nyílt közbeszerzési eljárások keretében 

szervezzük meg, támogatás továbbadásra nem kerül sor. A központi vezérlésű kivitelezés 

elsődleges célja az, hogy a létrehozott kapacitások által megtermelt bevételek közösségi pénzügyi 

alapba kerüljenek, amelyből a települési megvalósítók előre meghatározott szempontrendszer 

alapján igényelhetnek támogatást a rászoruló családok részére. 

 

Oktatási területen a kedvezményezetti kör speciális, köznevelési intézmények és szakképző 

intézmények fenntartói, műhelyiskolai tevékenységet vállaló vállalkozások. A pillérek nyílt 

pályázati felhívások keretében valósulnak meg. 
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A diagnózis alapú támogatás továbbadás igénylése 
 
A települési megvalósító szervezetek gazdaságfejlesztési, lakhatási és oktatási támogatást adott 

település/településcsoport kapcsán konkrétan meghatározott fejlesztési tevékenységre, diagnózis-

alapú kérelem benyújtásával igényelhetnek. A kérelemben alá kell támasztani az igényelt 

támogatás összhangját a HET-ben rögzített reformokkal/beruházásokkal, a fejlesztés szakmai 

indoklását, összegszerűségét a piaci ár megfelelő alátámasztásával, továbbá a fejlesztés települési 

diagnózissal való összhangját. A kérelemben részletezni szükséges a fejlesztéshez kapcsolódó 

adminisztratív kapacitást, annak kapcsolódó költségeivel együtt. A kérelem mellékletét képezi a 

pénzügyi terv. 

 

A diagnózis-alapú kérelem benyújtása az RRF előkészítő fázisában máltai e-mail címre történő 

beküldéssel valósul meg, a kérelem benyújtását a szakmai megvalósító szervezet karitatív 

tevékenységért felelős vezetőjének aláírt, szkennelt levele hitelesíti. Az előkészítő fázisban 

támogatás-továbbadás a támogató elvárása alapján kizárólag a 4 legnagyobb, program 

működésébe már bevont települési megvalósító szervezet részére történik. A projektindító fázist 

követően minden települési megvalósító nyújthat be diagnózis-alapú kérelmet. 

 

A diagnózis-alapú kérelem benyújtására és értékelésére vonatkozó informatikai támogatás 

kialakítása folyamatban van, az előkészítő fázis feladata, hogy a diagnózis-alapú kérelem 

kezelésére vonatkozó informatikai támogatással kapcsolatos döntést 2021. december 31-ig 

előkészítse, majd a döntés alapján, amennyiben szükséges, a belső fejlesztést 2022. március 31-ig 

megvalósítsa.  

A nyílt felhívások alapján megvalósuló támogatás továbbadás igénylése 

 

 A nyílt felhívások pályáztatási és értékelési folyamata teljes mértékben megegyezik az RRF 

felhívásainak pályáztatási és értékelési lépéseivel, végrehajtása az EUPR-ben történik. A 

felhívások a FETE holnapján, továbbá a palyazat.gov.hu-n jelennek meg, az értékelési 

szempontrendszer előzetesen rögzített, hasonlóan a diagnózis-alapú támogatás-továbbadási 

kérelmekhez. A fejlesztési kérelmeket a potenciális kedvezményezettek az EPTK felületen 

keresztül nyújtják be, a támogatói pályáztatási és értékelési funkciókat az EUPR-ben a MMSZA 

támogatáskezelő szervezeti egysége működteti. 
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A támogatás továbbadási kérelem értékelése és döntéshozatal 

 
 

Értékelés 

 

Támogatási kérelem a reformok/beruházások program végdátumait figyelembe vevő, szakterületi 

vezetők által meghatározott határidőig, de legkésőbb 2026. március 31-ig nyújtható be.  

 

A támogatási kérelem értékelésében nem vehet részt az a személy, aki a kérelem előkészítésében 

részt vett.  

 

A kérelmek értékelésének folyamata: 

 

A beérkezett kérelmek két szakaszú értékelési folyamaton mennek keresztül: 

 

 

1) településcsoport értékelés: a települési megvalósító a települési szempontokra fókuszáló 

összegzést készít a fejlesztési javaslatról, amelyet a településcsoport az előre 

meghatározott települési szempontrendszer alapján értékel és támogatásra javasolja vagy 

nem javasolja, 

2) az érintett szakterületi Döntés-előkészítő Bizottság a szakterület a felhívásban rögzített 

értékelési kritériumok alapján értékeli a felhívásra beérkezett kérelmeket, és támogatásra 

javasolja vagy nem javasolja azokat. 

 

 

 

Döntéshozatal 

 

 

A kérelem előkészítésében, összeállításában közreműködő, továbbá a kérelmet értékelő személy 

nem lehet a Döntőbizottság tagja.  

Az értékelések eredményéről a Döntőbizottság összesítő értékelést kap, amely tartalmazza az 

értékelők személyét, az értékelés dátumát és az értékelés eredményét. 
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A döntéshozatal menete a következő: 

 

- az értékelések alapján a két „támogatásra nem javasolt” minősítéssel rendelkező 

kérelmet a Döntőbizottság automatikusan elutasítja 

- az értékelések alapján a két „támogatásra javasolt” minősítéssel rendelkező kérelmet a 

Döntőbizottság fedezet rendelkezésre állása esetén automatikusan elfogadja, 

- az értékelések alapján eltérő minősítéssel rendelkező kérelmeket a Döntőbizottság 

érdemben tárgyalja és fedezet rendelkezésre állása esetén elfogadja, visszaadja 

átdolgozásra vagy indoklással elutasítja, 

- a Döntőbizottság minden döntéséről jegyzőkönyvet készít, a döntési adatlapot a 

folyamatot lezáró döntéssel kiegészíti 

 

A Döntőbizottság által jóváhagyott kérelmek a MMSZA támogatás-továbbadást kezelő 

csapatához kerülnek, amely egyezteti a kérelem benyújtójával a támogatás továbbadási szerződés 

részleteit, beleértve a szakmai mutatókat és indikátorokat, finanszírozási konstrukciót. A 

támogatás továbbadást a kapcsolódó költségvetéssel az MMSZA támogatás-továbbadó csapat 

rögzíti az EUPR-ben, szervezeti szinten. 

 

Összeférhetetlenség 

 
A kérelmekre vonatkozó értékelésben, a döntés meghozatalában és a kifogások kezelésében nem 

vehet részt az a személy, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási 

kérelem elkészítésében részt vett, valamint az, aki 

a) a pályázó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll; 

b) a pályázó szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja; 

c) a pályázó szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik; 

d) az értékelésre benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen 

formában részt vett; 

e) az előzőekben említett személy közeli hozzátartozója. 

 

Ha egy adott személy vonatkozásában az összeférhetetlenség megállapításra kerül, az 

összeférhetetlenséggel érintett személy azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az 
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összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra 

vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni. 

 

Az adott kérelem vonatkozásában fennálló összeférhetetlenség jelzése elsődlegesen az érintett 

személy feladata és felelőssége, amelyet írásban szükséges jeleznie. 

 

Kifogáskezelés 

 

A Döntőbizottság döntéseivel kapcsolatban a települési megvalósító/elutasított pályázó kifogást 

nyújthat be az MMSZA Kuratóriumához, illetve a Kuratórium által e célra létrehozott 

Kifogáskezelési Bizottsághoz. 

 

A Kifogáskezelési Bizottság az MMSZA Kuratóriumának funkcionálisan független 3 fős 

munkaszervezete, amelynek tagjai a kérelmek előkészítésében és a döntéshozatal folyamatában 

semmilyen módon nem vesznek részt. A tagok a Kuratórium által kijelölt személyek, akik a 

kifogások elbírálásához szükséges jogi és pénzügyi tapasztalatokkal kell, hogy rendelkezzenek. 

 

Szerződéskezelés 

 

A diagnózis-alapú kérelmekre vonatkozó döntőbizottsági döntéseket követően a támogatott 

kérelmek adatait a MMSZA támogatáskezelő szervezeti egysége rögzíti az EUPR 

szerződéskezelési moduljában. Amennyiben a kérelem benyújtására az EPTK-n keresztül került 

sor, a pályázati adatok alapján rögzítik a szerződéskötési modulban a támogatás-továbbadási 

szerződés adatait. A szerződéskötéstől kezdve a diagnózis-alapú és nyílt pályáztatás alapú 

projektek támogatáskezelése egységes EUPR támogatással történik, az RRF közösségi és hazai 

jogszabályi előírásai alapján. 

 

A támogatás továbbadási kérelem finanszírozása 

 

A kérelemmel kapcsolatos döntést követően kerül sor a kérelmet benyújtó szakmai 

megvalósítóval a fejlesztés finanszírozási konstrukciójának egyeztetésére. Az első kérelem 

keretében kerül sor az adminisztratív kapacitáshoz kapcsolódó költségek egyeztetésére és 

rögzítésére. A finanszírozás a következő formákban történik: 
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1) a fejlesztések végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitások biztosítása – éves 

tervezés, havi elszámolás 

2) 15 millió Ft beruházási érték alatt a kérelem előfinanszírozásával és a fejlesztés egyszeri 

elszámolásával 

3) 15 millió Ft beruházási érték felett előlegfinanszírozással, a fejlesztés előrehaladásához 

kötött finanszírozással 

 

A megvalósítók kötelesek minden negyedévet követő 15. napig a szervezeti szintű, tárgyhavi 

elszámolást tartalmazó kifizetési kérelmet a szakmai beszámolóval együtt, a kapcsolódó 

számlákkal és számlákat alátámasztó dokumentációval rögzíteni az EPTK-ban (végleges 

ütemezés akkor adható meg, amikor a felhívás, illetve a támogatási szerződés alapján láthatóak 

lesznek a Nemzeti Hatóság kedvezményezett felé előírt elvárásai, ütemezése). 

A számlákat és a számlákat alátámasztó dokumentációt, amennyiben releváns, a közbeszerzési 

eljárásokat, továbbá a szakmai beszámolót az MMSZA ellenőrzi, ennek eredménye alapján 

kiállítja a teljesítésigazolást, jóváhagyja a kifizetési kérelmet és amennyiben releváns, intézkedik 

a támogatás folyósításáról. A MMSZA a benyújtott dokumentációval kapcsolatban tervezett és 

rendkívüli helyszíni ellenőrzéseket végez. A teljesítésigazolással rendelkező számlák összesítőn 

történő benyújtása a Támogató felé az MMSZA feladata. 

Szabálytalanságok kezelése, követeléskezelés és ellenőrzés tűrési kötelezettség 
 
A szakmai megvalósító felelős azért, hogy a sikeres pályázattal rendelkező fejlesztések 

szabályszerűen, az RRF közösségi és hazai jogszabályi előírásaival, továbbá a FETE felhívások 

általános dokumentációjában foglaltakkal összhangban valósuljanak meg. Amennyiben a 

MMSZA a teljesítésigazolás keretében végzett ellenőrzései alapján RRF terhére nem 

elszámolható költséget tár fel, azt a szakmai megvalósító részére nem fizeti ki, illetve a szakmai 

megvalósítótól visszaköveteli. Ha a Nemzeti Hatóság, mint Támogató a MMSZA által 

összeállított kifizetési kérelemnél a szakmai megvalósítóra vonatkozó számla esetén 

szabálytalanságot állapít meg, a szabálytalan összeg visszafizetéséért az a szakmai megvalósító a 

felelős, amelyiknél a kiadás felmerült. 

 

A megvalósító szervezetek kötelesek a költségvetési támogatás lebonyolításában résztvevő és a 

támogatást ellenőrző szervezetekkel, így különösen az Egyesülettel, az Alapítvánnyal, az Európai 

Támogatásokat Auditáló Főigazgatósággal, az Állami Számvevőszékkel, a kormányzati 

ellenőrzési szervvel, illetve az állami adóhatósággal együttműködni és az ellenőrzést végző szerv 
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képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást 

igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 

vizsgálatában a helyszínen is segíteni. 

Helyszíni ellenőrzés 
 

A támogatás-továbbadási szerződések megvalósulásával kapcsolatban a MMSZA 

támogatáskezelő szervezeti egysége tervezett és rendkívüli helyszíni ellenőrzéseket végez. 

 

- Szakmai beszámoló és indikátorok ellenőrzése 

 

A MMSZA a támogatás továbbadási szerződés keretében rögzíti a fejlesztéshez kapcsolódó, 

aggregált szakmai mutatókat, indikátorokat az EUPR-ben. A szakmai megvalósítók kötelesek 

minden hónapot követő 15. napig a szervezeti szintű, tárgyhavi elszámolást tartalmazó kifizetési 

kérelem mellett szakmai beszámolót is rögzíteni az EUPR-ben, beleértve az indikátorok 

teljesülését alátámasztó dokumentációt. 

 

A fejlesztés, indikátorok 1 hónapos késedelme, illetve a havi esedékes kifizetési kérelem vagy 

szakmai beszámoló benyújtásának elmaradása esetén a MMSZA tájékoztatja a szakterületet, 

amely feltárja a késedelem okait és saját hatáskörben kezeli az elmaradást. A fejlesztés, 

indikátorok 3 hónapos késedelme, illetve 3 havi esedékes kifizetési kérelem vagy szakmai 

beszámoló benyújtásának elmaradása esetén az MMSZA vezetése a szakterület bevonásával 

javaslatot tesz a támogatás továbbadási szerződés módosítására. A fejlesztés 6 hónapos 

késedelme, illetve 6 havi esedékes kifizetési kérelem vagy szakmai beszámoló benyújtásának 

elmaradása esetén az MMSZA vezetése a szakterület bevonásával javaslatot tesz a támogatás 

továbbadási szerződéstől történő elállásra és az addig kifizetett támogatás visszakövetelésére. 

 

A fejlesztés fizikai befejezését követő 30 napon belül a szakmai megvalósító záró szakmai és 

pénzügyi részbeszámolót nyújt be adott fejlesztésre vonatkozóan. 

 

A szakmai megvalósítók havi szakmai beszámolói, továbbá saját máltai megvalósítási 

beszámolók adatai alapján a Támogató felé benyújtandó szakmai beszámoló összeállítása a 

MMSZ feladata. A MMSZA a szakmai megvalósítók által benyújtott szakmai beszámolók és 

kifizetési kérelmek tartalmát bármikor, dokumentum alapon vagy előzetesen egyeztetve 

helyszínen ellenőrizheti. 


