Módosult a GINOP-3.4.6-17 Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték
nélküli hálózati fejlesztései felhívás
A Széchenyi 2020 keretében módosult a „Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései” című (GINOP-3.4.6-17
kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
Cím
1. oldal
4. oldal
1.1

Korábbi szöveg

Új szöveg

Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati
fejlesztései

Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték
nélküli hálózati fejlesztései

Miniszterelnökség
Az ellátandó 5723 köznevelési intézmény közel negyede (23%)
rendelkezik 50 – 100 Mbps közötti (vagy e fölötti), és közel fele
(40%) 11 Mbps – 50 Mbps közötti sávszélességgel. Ugyanakkor
6%-uk még mindig bekötetlen, vagy pedig alternatív szolgáltató
által ellátott.

•
biztosítják szakképzési intézmények WiFi hálózat kiépítését
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Az ellátandó 5163 köznevelési intézmény több mint három negyede
(78%) rendelkezik 50 – 100 Mbps közötti (vagy e fölötti), és csak egy
kis része (9%) 11 Mbps – 50 Mbps közötti sávszélességgel.
Ugyanakkor 10%-uk még mindig bekötetlen, vagy pedig alternatív
szolgáltató által ellátott.
Azonban az eddig a Sulinet+ keretében megvalósított
hálózatfejlesztések költséghatékonyan nem tarthatók fenn hosszabb
távon, ezért szükséges a jelenlegi HBONE gerinc-hálózat tovább
fejlesztése és kiterjesztése az ún. Digitális Jólét Gerinc
megvalósítása érdekében. A kialakítandó korszerű menedzselt
hálózat révén egy fenntartható digitális oktatási infrastruktúra jön
létre.

Jelen Felhívás címzettjei a felsőoktatási és köznevelési
intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más
oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs
infrastruktúrájának
és
országos
számítógépes
hálózati
szolgáltatásainak összehangolt fejlesztésére, működtetésére kijelölt
szolgáltató, illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges

Jelen Felhívás címzettje a Magyarország Digitális Oktatási
Stratégiája szerinti vezetékes és vezeték nélküli infrastruktúra
biztosításáért
felelős
Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség.

infrastruktúrát biztosító állami tulajdonú szervezetek.

1.3

Az EFOP-3.2.4-16 a köznevelési intézményeknek biztosít belső wifi
hálózatot, addig a jelen felhívás keretében a szakképzési iskolák
számára kell kiépíteni belső vezeték nélküli hálózatot.

Az EFOP-3.2.4-16 a Klebelsberg Központ tankerületei által
fenntartott köznevelési intézményeknek biztosít belső WiFi hálózatot,
a jelen felhívás keretében az Innovációs és Technológiai
Minisztérium és az Agrárminisztérium fenntartásában működő
szakképzési iskolák számára kell kiépíteni belső vezeték nélküli
hálózatot.

nemzeti fejlesztési miniszter

innovációs és technológiai miniszter

A köznevelési intézmények esetében a belső WIFI hálózatfejlesztés
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban:
EFOP), mint ágazati Operatív Programból (a továbbiakban: OP)
valósul meg, ugyanakkor a szakképzési intézmények fejlesztésére
nem áll rendelkezésre forrás az EFOP-ban. A Nemzetgazdasági
Minisztérium fenntartásában lévő 44 szakképzési centrumból
(összesen 380 tagintézmény) a konvergencia régióban 36
szakképzési centrum működik, amely kb. 190 ezer tanulót lát el. A
Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában 47 agrár szakképző
intézmény és 63 feladat ellátási hely van.

A Klebelsberg Központ tankerületei fenntartásában működő
köznevelési intézmények esetében a belső WiFi hálózatfejlesztés
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban:
EFOP), mint ágazati Operatív Programból (a továbbiakban: OP)
valósul meg, ugyanakkor az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(a továbbiakban: ITM) valamint a Agrárminisztérium (a továbbiakban:
AM) fenntartásában működő szakképzési intézmények fejlesztésére
nem áll rendelkezésre forrás az EFOP-ban. Az ITM fenntartásában
lévő 44 szakképzési centrumból (összesen 499 feladat-ellátási hely)
a konvergencia régióban 36 szakképzési centrum működik, amely kb.
190 ezer tanulót lát el. Az ITM fenntartásában 417 feladat-ellátási
hely, az AM fenntartásában 82 feladat ellátási hely van

Tekintettel arra, hogy a szakképző intézmények több mint 87%-a
esetében a GINOP tekinthető az ágazati OP-nek (6. prioritás) és a
GINOP 3. prioritás 4. intézkedése célozza szélessávú
hálózatfejlesztések megvalósítását, ezért a fejlesztések GINOP3.4.6-17 kiemelt projektben valósulnak meg.

Tekintettel arra, hogy a szakképző intézmények esetében a GINOP
tekinthető az ágazati OP-nek (6. prioritás) és a GINOP 3. prioritás 4.
intézkedése célozza szélessávú hálózatfejlesztések megvalósítását,
ezért a fejlesztések GINOP-3.4.6-17 kiemelt projektben valósulnak
meg.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Sulinet hálózat

Diákháló

Azokban az iskolákban, ahol vezetékes internet biztosítására nincs
lehetőség, az Antenna Hungária Zrt. mikrohullámú technológiával

biztosítja az internetet.

3.1.1.1

3.1.2.1

Az elmúlt években a köznevelési infrastruktúra a folyamatos
sávszélesség fejlesztések és az egyéb uniós forrásból
finanszírozott projektek eredményeképpen 2013 decemberétől
kezdődően 2016 májusáig több mint 3000 végponton valósult meg
sávszélesség emelés. Ennek részeként 375 olyan iskolában épült ki
internet szolgáltatás (mikrohullámú berendezésekkel), ahol
vezetékes internet biztosítására nem volt lehetőség.
vezetékes és vezeték nélküli hálózati infrastruktúra,
építése, bázisállomások telepítése,

Az elmúlt években a köznevelési infrastruktúra a folyamatos
sávszélesség fejlesztések és az egyéb uniós forrásból finanszírozott
projektek eredményeképpen 2013 decemberétől kezdődően 2019
márciusáig több mint 4000 végponton valósult meg sávszélesség
emelés, vagy épült ki új Diákháló végpont.

a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához
szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és
alépítmények kialakítása;
vezeték
nélküli
(mikrohullámú)
hálózati
eszközök
beszerzése, kapacitásbővítés;
a hozzáférési aggregációs pont (PoP) és az intézmények
telephelye közötti alapinfrastruktúra kialakítása (új építésű optikai
szakaszok, alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai
kábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek, mikrohullámú
eszközök) és/ vagy optikai sötét szálpár hosszú távú bérlete
(Indefeasible right of use –IRU), a helyi hozzáférési hálózat(ok)
technológia-független kiszolgálása;
az elérési hálózati sík legközelebbi aggregációs
csatlakozási pontja és az intézményi végponton lévő hálózati
végződő egység (CPE) közötti hálózati szakasz, kiépítése

a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához
szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése;

az NGM által fenntartott szakképzési intézmények belső,
elsődlegesen a KIFÜ által üzemeltetett Sulinet hálózat keretein
belül menedzselt WiFi hálózatának kiépítése, ami támogatja az
eduroam szolgáltatást is.
Sulinet.

vezetékes és vezeték nélküli hálózati infrastruktúra,

az elérési hálózati sík legközelebbi aggregációs csatlakozási pontja
és az intézményi végponton lévő hálózati végződő egység (CPE)
közötti hálózati szakasz, fejlesztése, biztosítása, optikai sötét szálpár
hosszú távú bérlete (Indefeasible right of use –IRU)

Diákháló
b)
az ITM és az AM által fenntartott szakképzési intézmények
belső, elsődlegesen a KIFÜ által üzemeltetett Diákháló hálózat

3.2

3.4.1.1

A közvetlen kedvezményezettek (a 4.1. pont szerinti támogatást
igénylők) közül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(a továbbiakban: KIFÜ) esetén azért nem minősül állami
támogatásnak az intézkedés, mert a KIFÜ nem minősül európai
versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak. A többi támogatást
igénylő szempontjából pedig akkor nem minősül állami
támogatásnak az intézkedés, ha annak eredményeként nem jutnak
olyan előnyhöz, amelyet azonos finanszírozási viszonyok mellett a
piacon egyébként nem érhetnének el. Ennek megfelelően a felhívás
szerinti intézkedés megvalósítása nem biztosíthat ilyen előnyt.
1)
A hálózatfejlesztés alkalmával biztosítani kell, hogy az
állam
közvetlen
vagy
közvetett
tulajdonában
lévő
infokommunikációs infrastruktúra eszközök (kábelek, alépítmények,
tornyok, épületek, stb.) az állami tulajdonú szolgáltatók által a
közfeladatok ellátásában akadálytalanul igénybe vehetők legyenek.
2)
A projekt műszaki tartalmának a fejlesztendő hálózat
kapacitás-szolgáltatásának növelésére továbbá az elérési hálózati
sík legközelebbi aggregációs pontja és az intézmény telephelyének
CPE eszköze közötti hálózati szakasz kiépítésére (beleértve a CPE
eszközt is) kell vonatkoznia.
3)
kiépített hálózati kapcsolat minden esetben az érintett
intézmény (100-500 fő közötti és 500 fő feletti) besorolása szerint
szükséges paraméterek használatával valósulhat meg.
4)
A Kiépített hálózati megoldásnak rendelkeznie kell szabad
kapacitásokkal a későbbi bővíthetőségre figyelemmel.
6)
Szélessávú internet szórására alkalmas eszközök (WiFi
Access Pointok és kiegészítőik) kerüljenek beszerzésre és
telepítésre a fejlesztéssel érintett intézményekben. Az eszközöknek
alkalmasnak kell lenniük az alábbi teljesítményigény kiszolgálására:
7)
A szakképzési intézmények tanulólétszámának figyelembe
vételével, valamint a fejlesztés legnagyobb mértékű pedagógiai
hasznosulásának – közösségi tér (különösen könyvtár és aula),

keretein belül menedzselt WiFi hálózatának kiépítése, ami támogatja
az eduroam szolgáltatást is.
A közvetlen kedvezményezett Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) esetén azért nem minősül állami
támogatásnak az intézkedés, mert a KIFÜ nem minősül európai
versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak.

1)
A projekt műszaki tartalmának a fejlesztendő hálózat
kapacitás-szolgáltatásának növelésére, továbbá az intézmény
telephelye CPE eszközének kiépítésére kell vonatkoznia.
2)
a biztosításra kerülő hálózati kapcsolat minden esetben az
érintett intézmény speciális feladatellátáson alapuló sávszélesség
kategória szerinti, ennek hiányában létszám (100-500 fő közötti és
500 fő feletti) besorolása szerint szükséges paraméterek
használatával valósulhat meg.
3)
A megvalósított hálózati megoldásnak rendelkeznie kell
szabad kapacitásokkal a későbbi bővíthetőségre figyelemmel.
5)
Szélessávú internet ellátás megvalósítására alkalmas,
vezeték nélküli lefedésre képes szabadsávú eszközök (WiFi Access
Pointok és kiegészítőik) kerüljenek beszerzésre és telepítésre a
fejlesztéssel érintett intézményekben. Az eszközöknek alkalmasnak
kell lenniük az alábbi teljesítményigény kiszolgálására:
7)
A szakképzési intézmények tanulólétszámának figyelembe
vételével, valamint a fejlesztés legnagyobb mértékű pedagógiai
hasznosulásának – közösségi tér (különösen könyvtár és aula),

tanári szoba, szaktanterem (elsősorban természettudományos
termekre vonatkozóan), tanterem, egyéb prioritási sorrendjében elérésével kerüljön sor a fejlesztés megvalósítására.

tanári szoba, igazgatói, igazgató helyettesi irodák, szaktanterem,
tanterem, kollégium (közösségi terei, tanulószobái, oktatási
helyiségei) egyéb prioritási sorrendjében – elérésével kerüljön sor a
fejlesztés megvalósítására.
8)
Tornatermekben a felszerelt Access point-ok fizikai védelme
9)
Aktív hűtéssel rendelkező switch oktatási helyiségben (pl.
tanterem, igazgatói iroda, tanári stb. ) nem szerelhető fel
10)
Speciális engedélyek (pl. műemlékvédelmi engedély)
megszerzése a projekt fizikai befejezéséig, beleértve az ehhez
szükséges hatósági elvárások teljesítését
11)
Több épülettel rendelkező feladat-ellátási helyek esetén az
épületek összekötése

•
Felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség
•
Minimum 3 év szakmai tapasztalat informatikai, vagy
gazdaságfejlesztési területen vezetői szerepkörben
Projekt szakmai vezető(k):
•
Felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség
•
Minimum 5 év szakmai tapasztalat informatikai, vagy
gazdaságfejlesztési területen vezetői szerepkörben

•
Felsőfokú gazdasági, természettudományi vagy műszaki
végzettség
•
Minimum 3 év szakmai tapasztalat informatikai fejlesztési,
gazdaságfejlesztési vagy telekommunikációs fejlesztési területen
vezetői, projektvezetői szerepkörben
Projekt szakmai vezető(k):
•
Felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség
•
Minimum
5
év
szakmai
tapasztalat
informatikai,
gazdaságfejlesztési vagy műszaki, preferáltan telekommunikációs
területen vezetői szerepkörben

A konzorciumi tag esetében is van lehetőség projektmenedzsmenti
tevékenységet tervezni.
A közvetett kedvezményezettek ellátásához szükséges kapacitáson
felüli kapacitás piaci értékesítésére kizárólag nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes pályázat és verseny útján kerülhet sor. A
kapacitásértékesítésből származó nyereséget át kell adni az
államnak, vagy azt az üzemeltető kizárólag a fejlesztendő hálózat
üzemeltetésére, karbantartására, továbbá a nem gazdasági
tevékenységei ellátására, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre

A közvetett kedvezményezettek ellátásához szükséges kapacitáson
felüli kapacitás piaci értékesítésére kizárólag nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes pályázat és verseny útján kerülhet sor. A
kapacitásértékesítésből származó bevételt át kell adni az államnak
(amelyből kizárólag a kapacitás értékesítéséhez szükséges pályázat
kiírásának költségeit vonhatja le), vagy azt az üzemeltető kizárólag a
fejlesztendő
hálózat
üzemeltetésére,
karbantartására,

fordíthatja.
3.4.2
3.5.2

3.7.2

4.1

A projekt megvalósítása során legalább évente 1 mérföldkövet
szükséges tervezni.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

továbbfejlesztésére, továbbá a közvetett kedvezményezettek
ellátására és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre fordíthatja.
A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges
tervezni.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 38 hónap áll rendelkezésre

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai
befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019. december 31.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai
befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2021. március 31.

NFM (KIR adatbázis alapján)

KIR adatbázis alapján

A célértékek elérését 2019. december 31-ig kell teljesítenie a
kedvezményezettnek.

A célértékek elérését 2020. december 31-ig kell teljesítenie a
kedvezményezettnek.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre
szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016.
(I. 18.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében a GINOP-3.4.6-17
konstrukciónál a nevesített támogatást igénylő szervezetek:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség;
MVM
NET
Távközlési
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság;
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm.
határozat 2. sz. mellékletében a GINOP-3.4.6-17 konstrukciónál a
nevesített támogatást igénylő szervezet:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség;

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi formában van lehetőség.
A jelen Felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciuma
nyújthat be támogatási kérelmet, amelyhez konzorcium
létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni. A
konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra
vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása
esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), mint
projektgazda szervezettel szembeni elvárások:
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló
5/2011. (II.3.) Korm. rend. által a Program működtetésére kijelölt
szervezet legyen.
A projektgazda szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.

megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely
a kiemelt projekt felhívásban meghatározott követelményeknek
megfelel, részt vesz a projekt alapvető céljának megvalósításában
és támogatásban részesül. A projekt kapcsán külön gazdasági
társaság létrehozására a tagok nem kötelezettek.
Konzorciumot vezető projektgazdai szervezettel szembeni
elvárások:
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló
5/2011. (II.3.) Korm. rend. által a Program működtetésére kijelölt
szervezet legyen.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
Konzorciumi tagok száma 3 (konzorciumvezetővel együtt)
Finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás
A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatásra kerül a
konzorciumi tagok felelőssége és szakmai feladatai.
A projektgazda szervezetnek (konzorcium esetén minden tagnak)
közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és
megvalósításáért.
4.3
4.4.2 j)

j)
A Felhívás 4.1. pontja alapján megalakult konzorcium által
került benyújtásra a támogatási kérelem. (A támogatást igénylők
köre a Felhívás 4.1 pontjában meghatározott szervezet (MVM NET
Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ))

1.2 lábjegyzet: 2019.05.04-től az 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat
értelmében a konzorcium megszűnt

3.
Tartal
mi értékelési
szempontok:
5.4

Lábjegyzet: A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében
2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.
j)
lábjegyzet: 2019.05.04-től az 1006/2016. (I.18.) Korm.
határozat értelmében a konzorcium megszűnt

o
megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió
forintot.
Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati

o
megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió
forintot.

5.5.2

társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg
akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási
tervet jóváhagyta.
b)
3)
földmunka (alépítmény kiépítése földben vagy a talaj
bármely szilárd burkolatában vagy a burkolat alatti földben, a föld,
illetve burkolat bontása, visszatöltése vagy pótlása, a felszín
helyreállítása), kábelek, csövek, vezetékek és passzív hálózati
eszközök elhelyezése alépítményekben;

b)
3)
kábelek, csövek, vezetékek és passzív hálózati eszközök
elhelyezése alépítményekben;

4)
mikrohullámú hozzáférési technológia alkalmazásakor
felmerülő antennák elhelyezése, kábelek, csövek, vezetékek
továbbá passzív hálózati eszközök elhelyezése (P-P Mikrohullámú
összeköttetés létesítése esetén a központi és a végponti oldal
eszközei is);
13)
optikai sötét szálpár hosszú távú bérlete (Indefeasible right of
use –IRU);
15)
Épületen belüli vezetékes és vezeték nélküli hálózati
megoldások tervezési és kivitelezési munkái;

c)
4)
beépítésre kerülő aktív elemek vételára, . ( PP és PMP
Mikrohullámú összeköttetés létesítése esetén a központi és a
végponti oldal eszközei is, ugyanígy a WiFi létesítés esetén
végponti éis központi elemeki);
5.5.3

5.5.6

a)
5)
légkábeles optikai hálózat kialakításához
beépítésre kerülő anyagok, szerelvények vételára;

szükséges,

c)
4)
beépítésre kerülő aktív elemek vételára, a WiFi létesítés
esetén végponti és központi elemek;

f)
4)
a beszerzett és nyilvántartásba vett eszközök, vagyoni
értékű jogok számbavétele, leltározása
a)
5)
légkábeles
optikai
hálózathoz
való
csatlakozás
kialakításához szükséges, beépítésre kerülő anyagok, szerelvények

5.5.7

32. oldal

Rezsi költség
a)
7)
Vállalat-irányítási tevékenységek (jogi, adminisztratív,
ellenőrzési, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, kontrolling és
egyéb
a
projekt
megvalósítását
közvetetten
szolgáló
tevékenységek ráfordításai).

vételára;
Általános (Rezsi) költség

Átalány alapú elszámolás alkalmazása
Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 138. §-a alapján, a rendelet 5. mellékletében
foglalt feltételekkel, a Támogató a Támogatást Igénylő kérelmére
adott egyedi engedélye és az átalány alapú elszámolás Támogatási
Szerződésben történő rögzítésének feltételével van lehetőség az
alábbiak szerint:
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk
(1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint „a
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1.
pontjának
alapján,
jelen
felhívás
keretében,
illetve
a
projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani
megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat
rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni –
amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem
közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok
nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős
finanszírozás elkerülésére:
A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő
munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a
projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek,
szolgáltatások költségeinek fedezetére.
Jelen felhívás keretében az „Egyéb általános (rezsi) költségek” a
Felhívás 5.5.7 és a „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának
költsége” a Felhívás 5.5.3 pontja alapján közvetett költségek. Ezek a
költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be – kivéve

5.6

közbeszerzési eljárás érintettsége esetén - a szakmai
megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi
jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig. Közvetlen költségnek számít a
projekt során elszámolható minden más költségkategória.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja
alapján teljes egészében közbeszerzési vagy beszerzési eljárás
keretében megvalósuló projektek megvalósítása során felmerült
költségek esetén nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód.
A közbeszerzési érintettségről a támogatást igénylőnek, a támogatási
igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia, hogy melyik
közvetett költségkategória lesz közbeszerzéssel érintett.
A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű
ráfordításainak minősülnek a Projekt szakmai megvalósításában
közreműködő munkatársak költségei a Felhívás 5.5.5 a) pontja alatt.
A vetítési alap a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak
személyi jellegű ráfordításai költségkategória.
A százalékos átalány mértéke: 15%.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek
felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania
háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal,
összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak
való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként
nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani
az Irányító Hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni
azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli
szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell
őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és
ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják
ezeket.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása. Az irányító hatóság vezetője a
piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi
tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre

6.1
6.2
7.

vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.
Az EMVA és az ETHA finanszírozású projektek kivételével a
hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek
nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az
irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen
szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható.
lábjegyzet: 2019.05.04-től az 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat
értelmében a konzorcium megszűnt
lábjegyzet: 2019.05.04-től az 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat
értelmében a konzorcium megszűnt
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó
kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást
igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés
esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést
kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási
kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást
igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett
személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi
nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi
rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak
nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt
végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást
igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer
számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az
érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés

jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó
szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott
hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását
adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és
körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást
igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek
dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat
bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a
releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg
kell felelnie a fenti előírásoknak.
lábjegyzet: 2019.05.04-től az 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat
értelmében a konzorcium megszűnt
8.

•

Konzorciumi megállapodás minta

