Módosult a „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című (EFOP-1.9.6-16 kódszámú) felhívás az alábbiak
szerint.

1.

A Felhívás bevezetése módosításra került az alábbiak szerint:
Magyarország Kormányának felhívása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
számára, az egészségügyi ágazat hatékonyságának és lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak
minőségfejlesztése megvalósítása érdekében.

2.

A Felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a
továbbiakban: Támogató hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a
továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

3.

A Felhívás 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezete módosításra
került az alábbiak szerint:
PROJEKTMENEDZSMENT
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment
tapasztalatokkal is rendelkező 1 fő projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti
vagy közszolgálati jogviszony keretében. A projektmenedzsernek felsőfokú (egyetemi, főiskolai)
végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell
rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi,
közgazdasági vagy számviteli területen szerzett felsőfokú (egyetemi, főiskolai) és/vagy mérlegképes
könyvelői végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben pénzügyi területen
szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
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) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek

projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig
megőriznie.
4.

A Felhívás 3.5. A projektvégrehajtás időtartama fejezete módosításra került az alábbiak
szerint:
A projekt előkészítő szakasza az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a
projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

5.

A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezete módosításra került az alábbiak szerint:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. A
konzorcium tagjai az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Népegészségügyi
Központ, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

6.

A Felhívás 4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok fejezete módosításra került
az alábbiak szerint:
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64/A §
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet
XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el
nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.
7. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése című fejezetéből törlésre került az alábbi szövegrész:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi
kifizetés igénylést szükséges benyújtani.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító
részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A fejezet továbbá kiegészítésre került az alábbiak szerint:

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb:
a) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, amennyiben

aa) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik,
vagy
ab) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.
2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:
A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott
időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást
igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító
részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói előleg
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
…
2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre
irányuló eljárások esetében:
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli –
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének
lehetőségét.
2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások
esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint
releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

8.

A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezete módosításra került az alábbiak
szerint:
A projekt előkészítő szakasza az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától –
2016. február 10. – a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját
megelőző napig tart.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1)
bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának,
valamint a 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 egyszerűsítettköltség
elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.
9. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete módosításra került az alábbiak
szerint:
A projekt előkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
hatályba lépésének napja.

A „Piaci ár igazolása” bekezdésben eredetileg szereplő szövegrész helyére az alábbi szöveg
kerül:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által
előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen
Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű
korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár
alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató)
meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.
Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a
támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez
szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által
meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és
az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással
ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő
megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden
költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett
egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai
indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély
alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell
benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel
csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett

mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek
minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó
körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz
beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a
gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó
által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a
forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).
Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak
való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban
felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség
vonatkozásában.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén
minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség,
elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.
A Számlaösszesítők alkalmazása cím az alábbiak szerint kiegészült:
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, és a testvér házastársa.
10. A Felhívás 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:
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:
A lábjegyzet az alábbi bekezdéshez kapcsolódik:
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.

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja.

