Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához
I. Általános előírások
A 2014-2020-as programozási időszakban kiemelt figyelmet kíván fordítani a Támogató a piaci
áraknak való megfelelés ellenőrzésére. Jelen tájékoztató abban nyújt iránymutatást a
kedvezményezettek számára, hogy az EFOP és RSZTOP projektjei keretében elszámolásra
benyújtott tételei megfelelően kerüljenek alátámasztásra piaci ár szempontjából. Fontos kiemelni,
hogy a piaci ár alátámasztásával még nem biztosított a beszerzés lefolytatásának
szabályossága, ahhoz további előírások betartása is szükséges (pl., a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvényben meghatározottak (a továbbiakban: Kbt.), bizonyos esetekben a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos
szabályokról szóló 459/2016. (XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 459/2016. (XII.23.) Korm.
rendelet) előírtak, a kedvezményezett saját beszerzési szabályzatában foglaltak, stb.).
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
előírása értelmében 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), valamint a felhívásban rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos
és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás, vagy közbeszerzési
kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében
több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal, vagy az
irányító hatóság által jelen tájékoztatóban meghatározott módon történhet. A piaci ár
igazolásának kötelezettsége alól a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet személyi hatálya alá tartozó
ajánlatkérők, illetőleg ezen Korm. rendelet 3. §-ában kivételként felsorolt beszerzéseik esetében sem
lehet eltekinteni. A 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-tól eltérően, nem csak a nettó egymillió Ft
feletti tételek esetében kell ellenőrizni, illetve igazolni a piaci árat, hanem a jelen útmutatóban
meghatározott összeghatárok felett is.
A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat – amennyiben a felhívásban
korábbi benyújtás előírására nem került sor – legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési
igénylés részeként be kell nyújtania a kedvezményezettnek.
Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési
igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a felhívás és a Rendelet által
meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a Rendeletben
meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást
minden esetben a módosítással érintett költség elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges
benyújtani.

II. A Kedvezményezett által elvégzendő ellenőrzés szempontjai a piaci árnak való
megfelelés kapcsán
A piaci árnak való megfelelést az ebben a fejezetben részletezetteken túl az IH is vizsgálja.
1. Értékhatárok
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot,
a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása, azaz a kedvezményezettnek
nem kell sem árajánlatot bekérnie, sem egyéb más módon igazolnia a piaci árnak való megfelelést.
Az összeghatár tekintetében az egybeszámítás általános szabályait szükséges betartani, tehát
ugyanazon szállítóval és/vagy ugyanazon tárgyban létrejött szerződések összege nem haladhatja
meg a bruttó 100 000 Ft-ot.

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései,
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 a kedvezményezett döntése alapján
árajánlattal is igazolható, az IH azonban ebben az esetben sem tekinthet el az ellenőrzéstől.
Amennyiben a kedvezményezett nem árajánlatot alkalmaz, akkor a piaci ár alátámasztását ezeknél a
költségeknél a III. fejezetben részletezett módon az ár-összehasonlító oldalakról készített
képernyőképpel, FEOR kimutatásból vagy egyéb közhiteles adatbázisból nyert adatokkal (pl. KSH
adatok), reklámújsággal lehet biztosítani. Ezen esetekben elegendő, ha csak 1 db dokumentum áll
rendelkezésre.
Amennyiben a fenti igazolási módok egyike sem alkalmazható, akkor a piaci árat jelen tájékoztató 1.
sz. mellékletét képező költség-kalkuláció segítségével szükséges alátámasztani.
A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezetteknek és ilyen módon
ellenőrizhetőknek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk. Az elszámolásra
kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.
2. Közbeszerzés / beszerzés
Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez
kapcsolódó költség esetén, amennyiben az előző pont alapján a beszerzés értékhatára miatt
indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási
kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes
indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik
több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a
támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében.
2.1. Közbeszerzés
A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos
lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell

alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján is lehet
tájékozódni.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (ÁÚF) 9. pontjában is elérhető.
Tájékoztatjuk, hogy a közbeszerzési kötelezettség megállapítása és betartása a támogatást igénylő,
illetve a kedvezményezett feladata.
Közbeszerzési eljárás keretében beszerzett javak esetén az eljárás dokumentációja alátámasztja a
kapcsolódó költség piaci árát azzal, hogy az irányító hatóság kétség esetén jogosult külön vizsgálatot
folytatni és az eljárás során kialakult ártól – a vizsgálat eredménye alapján – eltérő értéken
meghatározni az általa elismert piaci árat1.
Amennyiben egyszerűsített elszámolásban szereplő tétel egyben közbeszerzési eljárásban is
érintett, a közbeszerzés dokumentációját szükséges ellenőrzésre benyújtani a Rendelet XVI.
fejezetének megfelelően.
A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci
árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excel
export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.
Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista
összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a
keret-megállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ajánlattevőjétől került sor.
Központosított
közbeszerzési
portálon
keresztül
lefolytatott
közvetlen
megrendelések
megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként
kötött keret-megállapodás is.
2.2 Közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések
Amennyiben jelen fejezet első pontja alapján a beszerzés értékhatára miatt indokolt, közbeszerzési
kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a piaci
ár alátámasztása vagy legalább három egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől
származó, megfelelően részletezett, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat
meglétével (részletesen jelen tájékoztató III/1. pontjában), vagy az irányító hatóság által jelen
tájékoztatóban meghatározott módon (részletesen jelen tájékoztató III/2. – III/6. pontjaiban)
lehetséges, amelytől csak az alábbi kivételes esetekben lehet eltérni.
3. Megbízási díj
A kedvezményezettnek a piaci árat a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási
jogviszony) foglalkoztatottak részére, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
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Lásd a Rendelet 6. számú melléklet 6.2. pontja.

Sztv.) 79.§ (2) bekezdése szerinti bérköltség jogcímen kifizetett személyi jellegű kifizetések
esetén is igazolnia szükséges.
Amennyiben a Kedvezményezett a piaci árnak való megfelelést legalább három független
árajánlat beszerzésével támasztja alá, akkor azokat az irányító hatóság még további, az irányító
hatóság által biztosított referenciaárakkal vetheti össze.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet az adott
projekthez kapcsolódó megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi
tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem
haladó összköltség vonatkozásában. Ha a foglalkoztatás 8 óránál rövidebb időtartamú tevékenység
elvégzésére irányul, a meghatározott 300 000 forintos értékhatárt arányosítani szükséges. A
kedvezményezett kizárólag az irányító hatóság vezetőjének előzetes engedélye alapján mentesülhet
a piaci ár alátámasztása alól. Az engedélyezéshez a III. fejezet 6. Mentességi kategóriák B) pontjában
leírt módon előzetes egyedi mentességi kérelmet szükséges benyújtani.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt
benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH
adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A
projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak
részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő
megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű
ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra ugyanazon
tevékenység vonatkozásában. Ennek értelmében a különböző jogcímen (pl. munkabér és célfeladat)
keletkezett költségek ugyanazon feladat vonatkozásában zárják ki egymást. Párhuzamosan,
amennyiben a projektben ellátott feladatok egymástól teljesen elkülöníthetőek, van lehetőség több
jogcím alkalmazására, de az egyes tevékenységeket és a kapcsolódó költségeket egyértelműen le
kell határolni egymástól, hogy ne merülhessen fel a kettős finanszírozás lehetősége.
Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a
vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes
felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért
járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony
esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok
mennyiségével, időbeliségével.
4. Egyszerűsített elszámolások
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.
Az egyszerűsített költségelszámolással érintett költségvetési tételek esetén a költségekkel
kapcsolatos elszámoló bizonylatokat, az azok kifizetését igazoló bizonylatokat és az egyéb
kapcsolódó nyilvántartásokat a kifizetési igényléséhez nem kell csatolni.
Amennyiben az irányító hatóság egyszerűsített elszámolási mód alkalmazását írta elő a felhívásban,
az ahhoz kapcsolódó tételek vonatkozásában az árajánlatok, vagy más, piaci árnak való megfelelést

alátámasztó dokumentumok benyújtása nem szükséges, azokat az Irányító Hatóság helyszíni
ellenőrzés keretében sem ellenőrizheti.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek a kifizetési igénylés mellékleteként nem
kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, és
elkülönítetten sem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/ nyilvántartásában. A felmerült
költségeket alátámasztó bizonylatok helyszíni ellenőrzés keretében sem kerülnek vizsgálatra.
A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a
kedvezményezettnek, viszont az irányító hatóság és a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek
helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
III. A piaci ár igazolásának részletszabályai
Az irányító hatóság a piaci árak alátámasztására az alábbi módokat határozza meg.
1. Árajánlatokkal történő alátámasztás
Ha a II.1. pont alapján a beszerzés értékhatára indokolja a piaci ár alátámasztását, és árajánlat
bekérésére kerül sor, az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni
(postai feladás bélyegzője/ faxjelentés/ érkeztetés/ iktatás/ elektronikus levél) szükséges, mely a
kifizetési igénylés ellenőrzésekor és a helyszíni ellenőrzés során vizsgálatra kerül. Az összesítőn
szereplő tételek árajánlatkérés dokumentációja csak a helyszíni ellenőrzés során kerül ellenőrzésre,
az a kifizetési igénylés mellékleteként nem kell benyújtani. Ha az árajánlat személyesen kerül
átadásra, akkor is érkeztetni szükséges a dokumentumot (átadás-átvételi nyilatkozattal, vagy az
ajánlat átvevő általi aláírásával és dátummal ellátva). A beszerzés dokumentálása történhet egyes
folyamatlépéseknél elektronikusan (pl.: elektronikus levél) is. A dokumentumok keletkezési idejének
az elektronikus dokumentumok esetén is egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az alátámasztó
dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a beszerzés eredményeként megkötött
szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől
kell származni, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte
szükséges.
Amennyiben a kedvezményezett árajánlatkérésére nem érkezett megfelelő darabszámú (azaz
legalább 3 db) érvényes árajánlat, a kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy az ajánlattételi
határidő leteltét követő 5 munkanapon belül az árajánlat kérési folyamatot – akár többször is –
megismételje. Az ugyanarra a beszerzésre akár többszörösen megismételt ajánlatkérési folyamat
eredményeképpen beérkezett ajánlatok elfogadhatóak, amennyiben minden árajánlat megfelel annak
a feltételnek, hogy a beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6
hónapnál nem régebbiek.
Nem elegendő csak az árajánlatokat benyújtani, hanem az árajánlatkérés teljes
dokumentációját (az árajánlatkérést is, ha több körös volt az árajánlatkérés, akkor mindegyik
árajánlatkérést) be kell nyújtani a kapcsolódó beszerzés alátámasztó dokumentumai között.
Amennyiben a kifizetési igényléshez csatolt ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen:
nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől

független piaci szereplőktől származnak, nem kellően részletezettek, a tényleges piaci árat jelentősen2
meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem kerülhetnek elszámolásra.
Az összehasonlítás során biztosítani kell azt, hogy az összehasonlítandó termékek/szolgáltatások
egymással összemérhetőek legyenek az árat meghatározó paraméterek (ideértve a szerződéses
feltételeket) vonatkozásában.
Az árajánlatoknak az alábbiakat kell releváns esetben tartalmazniuk (a kiemelt adatok minden esetben
kötelezőek):
 az ajánlattevő megnevezését, aláírását
Amennyiben az ajánlattevő megnevezése, személye az ajánlatból nem állapítható meg,
továbbá amennyiben az ajánlatot az ajánlatadó hivatalos képviselője cégszerű aláírásával
nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek.
 az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, technikai
feltételeket
 szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
 az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát
 az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat;
 ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési
költségvetést, költségeket;
 amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz
betanítást is, kérjük feltüntetni.
A támogatást igénylő/kedvezményezett
teljesítésére való alkalmasságát.

köteles

vizsgálni

az

ajánlattevők

szerződés

A szállító kiválasztására a kedvezményezett a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen
tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg (egy adott naptári napon), írásban (emailben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a
beérkezett ajánlatoknak tartalmaznia kell a feladat meghatározását olyan részletezettséggel, amely
alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat áll rendelkezésre. Az árajánlatkérés
dokumentációja a helyszíni ellenőrzés során vizsgálatra kerül.
Az árajánlatkéréseknek az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:
az árajánlatkérő megnevezését
az ajánlat tárgyának megnevezését
az árajánlat benyújtására rendelkezésre álló határidőt
az eszköz/szolgáltatás pontos, részletes leírását, amelyre az árajánlat kérésre került.
A beszerzés dokumentációját és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot a
kifizetési igényléssel egyidejűleg szükséges benyújtani. Amennyiben a tétel költségösszesítőn
szerepel, a Rendelet 124. §. (1b) bekezdése alapján az alátámasztó dokumentumokat nem szükséges
benyújtani, azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Az összehasonlításhoz az IH által választott referencia árakat legfeljebb 20 %-kal meghaladó árajánlatot még megfelelő piaci
árnak lehet tekinteni. A 20%-os eltérés felett az irányító hatóság minden esetben megvizsgálja az eltérés okát, de ez alatti
eltérés esetén is van erre lehetősége, ha felmerül a szokásos piaci áraktól való indokolatlan eltérés gyanúja.
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2. Ár-összehasonlításra szakosodott internetes portálok használata
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat
(lásd jelen tájékoztató III. 1. pontja) kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó
cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés
dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép
mentéssel – 3 db). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen
megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek. Az alátámasztó
dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a beszerzés eredményeként megkötött
szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
3. A Foglalkozásonkénti alapbér és kereset átlagok korcsoportonként a nemzetgazdaságban
kimutatás (a továbbiakban: FEOR kimutatás) alkalmazása
Az Sztv. 79. § (2) bekezdése szerinti bérszámfejtett megbízási díjak esetében a kedvezményezettnek
lehetősége van a piaci árnak való megfelelőséget - az általános szabályoktól eltérően - a három
árajánlat helyett a FEOR kimutatásban szereplő adatokkal igazolni.
https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/full_afsz_egyeni_berek_es_keresetek_statiszt
ikaja/afsz_stat_idosorok.aspx)
Amennyiben a kedvezményezett ezt az igazolási módot választja, úgy a tervezett költségek mellett
minden esetben be kell mutatnia az adott tevékenységhez igazodó munkakör FEOR kódját és az adott
tevékenység ellátásához szükséges pontos időráfordítást. A felmerülő költség piaci árának
alátámasztottsága a Kimutatás alapján akkor állapítható meg, ha a felmerülő költség összege nem
haladja meg a Kimutatás „Összesen” oszlopában szereplő kereset időarányos összegét, amelytől
megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat
keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az
adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt
benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH
adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben
célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében
megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az
adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
Személyi jellegű ráfordítások, azon belül is a munkabér vonatkozásában történő módosítás esetében
is ellenőrzésre kerül a munkabér mértékének változása. Jogszabályi környezet módosításából
fakadó eseteket kivéve nem megengedett a munkabérek emelése változatlan munkakör és
óraszám esetén a támogatási kérelemben tervezett és elfogadott költségekhez viszonyítva.

Amennyiben a kedvezményezett új munkatársat és/vagy új munkakört kíván bevonni a projektbe, ott
szükséges megismételni a piaci áraknak való megfelelőség alátámasztását a felhívásban
meghatározott költségkorlátokat, illetve amennyiben releváns a felhívásban előírt bérköltség
maximumokat figyelembe véve.
A FEOR igazolás mellett egyéb közhiteles adatbázisból nyert adatokkal (pl. KSH adatok, stb.) is lehet
a piaci árat igazolni. Az egyéb közhiteles adatbázis esetében egyeztessenek az irányító hatósággal,
hogy az abból nyert adatok elfogadhatóak-e.
A FEOR és az egyéb közhiteles adatbázis alkalmazása esetében elegendő, ha csak 1 db adattal
támasztja alá a kedvezményezett a költséget.
A jelen alpontban meghatározott előírások csak a 2018.09.08-át követően benyújtott kifizetési
igénylésekre alkalmazható.
4. Mérnöki tervezési tevékenységek
A műszaki tervezési feladatok esetében az elszámolni kívánt költségek piaci áraknak való
megfelelőségének ellenőrzésére a Magyar Mérnök Kamara által működtetett Mérnöki Díjszabás
kalkulátor (a továbbiakban: MÉDI) alkalmazandó, amennyiben az adott tervezési feladat leképezhető
a MÉDI online kalkulátorában. Amennyiben az online kalkulátorban az adott tervezési feladat
leképezhető, árajánlatok bekérése sem szükséges. A mérnöki tervezési feladatok esetében a
kalkulátor által bemutatott díjazást maximumként kell értelmezni. Ennél magasabb összeg nem
tekinthető a piaci áraknak megfelelő mértéknek.
A díjszabás kalkulátor a következő linken érhető el: http://info.mmk.hu/dijszabas/
Amennyiben a kalkulátorban nem képezhető le a tervezési feladat, úgy a jelen tájékoztató III.1. pontja
szerint szükséges a piaci árat alátámasztani.
5. Jogszabályból eredően nem független szervezetek 3
Amennyiben egy adott szolgáltatás beszerzése során a szolgáltatási terület szereplői jogszabályból,
egyéb szabályzóban meghatározott felügyeleti, irányítási jogkörök megteremtéséből vagy
egyéb okból eredően nem függetlenek egymástól (pl. egészségügy, oktatás, szociális területek
intézményei), és emiatt nem biztosítható a Rendeletben előírt ajánlatkérői és ajánlattevői
függetlenség, úgy a kedvezményezettnek lehetősége van a nem független szervezetek ajánlatait
figyelembe venni a piaci ár igazolása során.
Az irányító hatóság a kedvezményezett előzetes kérelme alapján hozzájárulhat a nem független
szervezetek által adott ajánlatok elfogadásához és a szerződéskötéshez, amennyiben a
kedvezményezett a kérelemben részletesen bemutatta a szolgáltatási terület szereplőit, a

A rendelet 2.3.2.5b. pontja alapján nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett
vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek
tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást
igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
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függetlenség hiányának meglétét és csatolja a függetlennek nem minősülő szervezetek által tett
ajánlatokat (3 db).
6. Mentességi kategóriák
A II. 1. pontban nevesített 100 000 forintot meg nem haladó szerződéseken kívül a kedvezményezett
jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben és feltételek fennállása esetén a felmerülő költség
elszámolása során részben vagy egészében mentesülhet a piaci ár alátámasztása alól. Amennyiben a
kedvezményezett egy adott költség esetében valamely – alább részletezett – okból részben vagy
egészében mentesül a piaci ár alátámasztásának kötelezettsége alól, úgy az irányító hatóság eltekint
a piaci ár igazolását alátámasztó dokumentumok benyújtásától.
A) Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól
-

-

Közüzemi szolgáltatások költsége és díja (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb
tüzelőanyagok)
Hatósági díjak, adók, közterhek
Postaköltség, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. ealáírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány)
Biztosítási költség
Bankszámlanyitás és rendes havi banki adminisztratív (kezelési) és tranzakciós költség
Helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai
A Kbt. 111. § c) pontjában a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott
pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatások
A projekt céljaihoz illeszkedő konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos regisztrációs díjak
B) Kedvezményezett kérelmére

A mentesség megadásához a kedvezményezettnek írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell
benyújtania. Amennyiben a kedvezményezett igazolható módon alátámasztja, hogy az adott eszköz
vagy szolgáltatás piacán nem található meg annyi szolgáltató, hogy a kedvezményezett az
árajánlatokat a minimálisan elvárt számban be tudja szerezni, akkor az irányító hatóság előzetesen
részben, vagy egészben felmentést adhat a kedvezményezettnek az árajánlatok előírt számú
benyújtása alól. A kérelemben szükséges bemutatni nem csak a piac, hanem a projekt
vonatkozásában is az egyediséget, azaz, hogy miért kizárólag az a termék/szolgáltatás felel meg a
projekt céljainak eléréséhez. Szükséges benyújtani a kérelemmel együtt a Kedvezményezett
nyilatkozatát az adott beszerzés Kbt. 19. § figyelembevételével meghatározott egybeszámított becsült
értékéről. A kérelem tartalmi elbírálására a fenti dokumentumok, nyilatkozatok benyújtásával van
lehetőség.
Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy
szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat
benyújtása 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, továbbá szükséges a forgalmazó/szállító által kiállított kizárólagossági nyilatkozat.
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).
Amennyiben egynél több, de jelen tájékoztatóban meghatározott elvárt számúnál kevesebb
szolgáltató/eladó van jelen a piacon, úgy a kérelemben a kedvezményezettnek a megfelelő
alátámasztáshoz az összes rendelkezésre álló ajánlatot szükséges bemutatnia. Kizárólag az irányító
hatóság előzetes engedélye alapján van lehetősége a kedvezményezettnek eltérni a beszerzés során
a piaci ár igazolásának jelen tájékoztatóban meghatározott módjától.
7. Szállásköltségek
A Rendelet 5. melléklet 3.7.3.2. Szállásköltségek pontja tartalmazza a szállásra maximálisan
elszámolható költségek mértékét.
IV. Nem függetlennek minősülő szervezettel történő szerződéskötés
Felhívjuk figyelmüket, hogy a piaci ár alátámasztásául szolgáló árajánlatokra vonatkozó függetlenség
követelménye a beérkező ajánlatok alapján megkötött szerződéskötésre nem terjed ki.
Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása során nem függetlennek minősülő
szervezettel, szállítóval, megbízottal, vállalkozóval (ideértve az alvállalkozót és a teljesítési segédet is)
köt a Kbt. hatálya alá nem tartozó, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű szerződést
valamely tevékenység elvégzésére, akkor köteles a kiválasztott nem függetlennek minősülő szervezet
ajánlatán kívül legalább három független szervezettől származó, az előzőekben részletezettek szerinti
árajánlatot bemutatni annak igazolása érdekében, hogy a szerződés értéke a piaci árnál nem
magasabb.
Az általános szabályokhoz hasonlóan, a nem függetlennek minősülő szervezettől történő
beszerzéseket is olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó árajánlattal kell alátámasztani,
amelyből a beszerzéssel kapcsolatos egységár egyértelműen megállapítható, és amely kétséget
kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.
Amennyiben az adott beszerzés többszörösen megismételt ajánlatkérési folyamat eredményeképpen
valósul meg (jelen tájékoztató III. 1. pont), a nem független ajánlattevőnek az első ajánlattételi
felhívásra kell benyújtania az ajánlatát, amelyet azután nem módosíthat.
A fentiek alapján tehát a piaci ár alátámasztására – a nem függetlennek minősülő szervezet által
benyújtott árajánlat mellett - legalább három egymástól és a kedvezményezettől független – a nem
független szervezet árajánlatával egyidejűleg (ugyanazon beszerzési eljárás keretében) benyújtott árajánlat benyújtása szükséges. A kedvezményezett és az ajánlattevők közötti függetlenségnek az
árajánlatok benyújtásakor szükséges fennállnia, az ellenőrzés ennek a dátumnak a figyelembe
vételével történik.
A támogatást igénylő/kedvezményezett – az általános szabályokhoz hasonlóan – a nem független
ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát köteles vizsgálni, és ezen vizsgálatot
dokumentálni.

1. sz. melléklet
Sablon és útmutató a 100 001 - 300 000 forint közötti beszerzések/szerződések esetében a piaci
ár alátámasztásához4

1. Kedvezményezett megnevezése (konzorcium esetén az érintett konzorciumi tag, amelyik az adott
tételt elszámolja):
……………………………………………………………………………………………….
2. A 100 001 Ft – 300 000 Ft közötti beszerzéssel érintett költségkategória megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………
3. Az érintett termék vagy szolgáltatás megnevezése (a megnevezésnek egyeznie kell az EPTK
felületen rögzített tételek megnevezésével):
…………………………………………………………………………………………………
4. Az érintett termék vagy szolgáltatás mennyisége mértékegységgel (pl. 2 db, 30 négyzetméter, 5
szakértői nap, stb.):
…………………………………………………………………………………………………
5. A kalkulált ár alátámasztása:
(Kérjük, először olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót, és az alapján szíveskedjen a lehető
legteljesebb körben adatokra és mennyiségekre bontva bemutatni az alátámasztás alapjául szolgáló
információkat és kalkulációt)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dátum:

.............................................
Cégszerű aláírás

A sablont minden 100 000 Ft-ot meghaladó, maximum 300 000 Ft értékű szerződésre külön kell kitölteni és a
projektdokumentáció részeként megőrizni.
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Kitöltési útmutató
Beruházás jellegű költségek:
- Építéssel járó beruházási tevékenység: a feladat részletezése szakmai paraméterek alapján (pl.
hány négyzetméter, méter, db; mekkora idő-ráfordítással (egy embernap:8 óra); hány feladatot
végző személlyel),
- Eszköz-beszerzés, anyagköltség-és immateriális javak beszerzése (amennyiben nem áll
rendelkezésre kiskereskedelmi forgalomban szokásos tájékoztató dokumentum dátummal:
katalógus, prospektus, web-lap árlista, stb.) fajlagos árak bemutatása
Szolgáltatás jellegű költségek:
Projektelőkészítés:
- Előzetes tanulmányok, tervezési, engedélyezési dokumentum: a dokumentum tervezett
terjedelme: gépelt A/4 oldal vagy szakértői nap ráfordítás; továbbá a szükséges kompetencia
szint(ek) bemutatásával (alapfokú, középfokú, felsőfokú, nagy gyakorlattal, különleges
szakismerettel)
- Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás: a szolgáltatás tárgya, ráfordítás időtartama: … óra,
ráfordítás a szükséges kompetencia szint(ek) bemutatásával (alapfokú, középfokú, felsőfokú,
nagy gyakorlattal, különleges szakismerettel)
- Közbeszerzéshez kapcsolódó költség: közbeszerzési eljárás(ok) várható darabszáma és
típusa(i), eljárásonként a szakértői idő-ráfordítás kalkulációja: …Ft
Projektmenedzsment:
- Bér és járulékok tervezett kalkulációja, ráfordítás időtartama a szükséges kompetencia szint(ek)
bemutatásával (alapfokú, középfokú, felsőfokú, nagy gyakorlattal, különleges szakismerettel)
- Útiköltség, kiküldetési költség: a tervezett célállomások feltüntetése, a kiküldetés gyakorisága
alapján kilométer kalkuláció
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások tárgya, feladatok leírása, ráfordítás
időtartama embernapban (8 órával), a szolgáltatást végző személyek száma: … fő a szükséges
kompetencia szint(ek) bemutatásával (alapfokú, középfokú, felsőfokú, nagy gyakorlattal,
különleges szakismerettel)
- Egyéb felmerülő költségek (pl.: terembérlet: a befogadóképesség bemutatásával)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségek:
- Műszaki, marketing és kommunikációs szolgáltatás: tárgya, feladat(ok) leírása, ráfordítás
időtartama, szolgáltatást végző személyek száma: …óra, …fő
- A szolgáltatás eredményének számszerűsíthető jellemzői: (pl.: kiadvány) terjedelme,
karakterszáma, mérete és minősége (ff, színes), és ezek alapján egységnyi költsége.
- Reprezentációs és catering költségek esetében az események résztvevőinek tervezett létszáma,
a szolgáltatás tartalma, és ezek alapján egységnyi költsége.
1. Az alátámasztás során lehet továbbá hivatkozni a szervezet, vagy kapcsolt vállalkozásainak elmúlt
három év során történt beszerzéseire, illetve más szervezeteknek az adott járásban, vagy régióban
megvalósult hasonló beszerzésére.
2. Ha van szakmai érdekképviseleti szervezet, akkor az ő ajánlásaival, egységáraival is alá lehet
támasztani az adott tételt.

