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A projektátadás témái

I. Jogszabályi háttér, szereplők
II. Projektátadás esetei
III. Projektátadás általános és 

speciális szabályai
IV. Projektátadás gyakorlati 

tudnivalói (lépések, 
dokumentumok)



I. Jogszabályi háttér, szereplők

Jogszabályi háttér:
� ÁSZF – Általános Szerződéskötési 

Feltételek
� TSZ / TO – Támogatási Szerződés / 

Támogatói Okirat
� (Részletes) Pályázati Útmutató, Pályázati 

Felhívás
� EMK (A nemzeti fejlesztési miniszter 

26/2012. (X.24.) NFM utasítása az 
egységes működési kézikönyvről

Kezdeményezőőőője:
� Kedvezményezett
� Támogató (Közreműködő szervezet, 

Irányító Hatóság)

Döntési jogkör:
� Közreműködő szervezet
� Irányító Hatóság



II. Projektátadás esetei

1. Megvalósítási időszakban
a) kifizetés előtt
b) kifizetés közben

2. Fenntartási időszakban

Valamennyi esetet elnyert pályázatok 
kapcsán értelmezzük!



II. Projektátadás esetei

1.Megvalósítási időszakban
a) kifizetés előtt
b) kifizetés közben

- EMK 122. fejezete!
- kiindulópont: 262. § (1) „A kedvezményezett-váltás 
időpontjáig a támogatási szerződésben megnevezett 
kedvezményezett, a kedvezményezett-váltás időpontját 
követően a projektátvevő kedvezményezett részéről 
felmerült költségek számolhatók el…”

2. Fenntartási időszakban



� ÁSZF – Szerződés-módosítás: „A Szerződés csak 
akkor módosítható, ha a Projekt a módosított 
feltételekkel is támogatható lett volna.”

� (Részletes) Pályázati Útmutató B.3. és Pályázati 
Felhívás B. ’Pályázók köre’ fejezetben előírt 
kritériumok!
� adminisztratív és a leendő kedvezményezett 
gazdálkodására vonatkozó kritériumok

� Gazdálkodásra vonatkozó feltételek (kérelem 
benyújtása – legutolsó lezárt üzleti év(ek) – 4. sz. 
melléklet bázis éve)

� Adott kiírás egyéb feltételei

III. Projektátadás általános és 
speciális szabályai



IV. Projektátadás gyakorlati 
tudnivalói

I. kérelem benyújtása vagy felszólítás projektátadásra:
A) Kedvezményezett kérelmet nyújt be
B) Támogató (IH / KSZ) szólítja fel a Kedvezményezettet
(pl. csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás miatt)

Kérelemhez csatolandó mellékletek listája: ld. nyomtatvány!
• megvalósítási időszakban
• fenntartási időszakban

II. teljes kérelem ellenőrzése, újraértékelés, előterjesztés elkészítése

(KSZ / IH elbírálás)

III. döntésről (elfogadás/elutasítás) Kedvezményezett(ek) értesítése 
és/vagy szerződésmódosítási tervezet megküldése aláírásra

IV. pozitív támogatói döntés esetén szerződésmódosítás hatályba lépése



• Hiányosan benyújtott kérelmek

• Leendő kedvezményezett, gazdálkodására 
vonatkozó adatai alapján, nem elfogadható
(saját tőke, projekt összköltsége <-> éves 
nettó árbevétel, létszám)

• Tényleges kezdés/befejezés: reálisan 
vállalható dátumok, figyelembe véve a 
konstrukció zárást

• Folyamatban lévő elszámolás

Gyakori hibák



Köszönöm figyelmüket!


