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GINOP-5.1.1-15
ÚT A MUNKAERŐPIACRA I-II. SZAKASZ
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra című felhívásra
vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
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Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#
1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Parlament és a Tanács
1303/2013/EU Rendelete 71. cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Béralapú támogatás, esetén a Kedvezményezettnek érvényesítenie kell a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségre vonatkozó feltételeket.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a
projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a
projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 1 , de
legalább 2027. december 31-ig 2 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség

1
2

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.

20

A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A GINOP-5.1.1-15 kódszámú Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában van lehetőség.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
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Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira).

3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
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belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2019. október 1-től
2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
- a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó igazolására a
cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is igazolást kell kérnie a
Kedvezményezettnek;
- továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A nyilatkozaton
pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen, vagy a megvalósítási
helyen dolgozik;
- ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
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Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.1.2-15
TÁRSADALMI CÉLÚ VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi célú vállalkozások
ösztönzése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett a fenntartási időszakban a következő projektelemek fenntartását vállalja:
1. A projekt keretében létrehozott portál fenntartását a fenntartási időszak végéig;
2. A portál tartalmi frissítését a fenntartási időszakban rendszeresen el kell végezni, valamint
biztosítani kell a kiemelt projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségét.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
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igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete, a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a
projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a
projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 3 , de
legalább 2027. december 31-ig 4 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A GINOP-5.1.2-15 kódszámú Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában van lehetőség.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.

Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a

3
4

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
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A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2019. október 1-től
2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban kötelező jelleggel, csupán a ZPFJ-hez szükséges a Támogatási
Szerződés. „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei”, valamint „A Projekt indikátorai”
elnevezésű mellékletében szereplő, kötelező vállalások, és egyes esetekben a monitoring
mutatók teljesítését alátámasztó dokumentumok csatolandóak.
A PFJ-khez mellékletet nem szükséges benyújtani, kivéve, ha a projekt megvalósításának
helyszíne és a Kedvezményezett székhelye vagy telephelye nem azonos, valamint ha a PFJ-ben
rögzített indikátorértékek alátámasztása szükséges. Ezekben az esetekben az iparűzési adó
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befizetésére és a foglalkoztatottak számára vonatkozó igazoló dokumentum kérhető, továbbá az
indikátorok igazolása céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.1.3-16
TÁRSADALMI CÉLÚ VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások
ösztönzése című kiírásra vonatkozóan
1.1. Kötelező vállalások
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Vállalás

Célérték

Célérték elérésének
időpontja

Igazolás módja

Tájékoztatási adat

A projekt fizikai
befejezését követő év
vége

KSH adatszolgáltatás

Tájékoztatási adat

A projekt fizikai
befejezését követő
első teljes lezárt üzleti
év

NAV bevallás

Éves átlagos statisztikai
állományi létszám
megbontva az alábbiak
szerint:
a) Éves átlagos statisztikai
állományi létszám – nő
b) Éves átlagos statisztikai
állományi létszám – férfi

A szervezet éves
árbevételeinek
növekedése

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (tájékoztatási adat): A KSH által kiadott Útmutató a
munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz dokumentum alapján a projekt fizikai befejezését
követő év végén. A mutatóhoz kapcsolódó adatokat nemek szerinti (férfi-nő) bontásban
szükséges megadni a Kedvezményezett nyilvántartása alapján.
A szervezet éves árbevételének növekedése: A lezárt üzleti évvel rendelkező szervezetek esetén
a projekt fizikai befejezését követő teljes, lezárt üzleti év árbevételének növekedése a támogatási
kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti év éves árbevételéhez képest. Lezárt
üzleti évvel nem rendelkező szervezetek esetén a projekt fizikai befejezését követő teljes, lezárt
üzleti év árbevételének el kell érnie a támogatás összegének 20%-át.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vállalás egyben a Felhívás 3.4.1 szerinti műszaki-szakmai tartalom
részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett
szabályozást alkalmazzuk.
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1.2. Indikátorok
A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról
köteles adatot szolgáltatni.
A Projektre vonatkozó eredmény indikátor és elvárt célértéke:
Indikátor neve
A támogatott
társadalmi
vállalkozások által
teremtett
munkahelyek száma

Alap

Mértékegység

Típusa5

Célérték6

Azonosító

ESZA

db

OP-eredmény

minimum 1 fő

5.2.1

A támogatott társadalmi vállalkozások által teremtett munkahelyek száma indikátor akkor teljesül,
ha a bértámogatási időszak idejével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesül.
Hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama a
bértámogatási időszak legalább felével megegyező időszak.
A mutatóhoz kapcsolódó adatokat nemek szerinti (férfi-nő) bontásban szükséges megadni a
támogatást igénylő nyilvántartása alapján, azonban csak az indikátor összértéke kerül
ellenőrzésre.
A GINOP ESZA indikátor definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található „GINOP
ESZA indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok
megfelelnek az 1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós
politikában Európai Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak.
Kedvezményezettnek az adatlap útmutatása alapján évenkénti gyakorisággal adatot kell
szolgáltatnia. Jelenthetőség státusza: a támogatott társadalmi vállalkozások által teremtett
munkahelyek száma indikátor akkor jelenthető, ha a programba bevont célcsoporttag
munkaviszonya hat hónapon túl fennáll. A konstrukció hozzájárul „Támogatott társadalmi
vállalkozások száma” 5.1.4 azonosító számú indikátor teljesüléséhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy
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) 88. §-a alapján a Kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a Támogatói Okiratban.

5

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

A táblázatban szereplő Felhívásra meghatározott célértékek hozzájárulnak az Operatív Program 8i) beruházási prioritás alatt 2023ra teljesítendő a támogatott társadalmi vállalkozások által teremtett munkahelyek száma indikátor jelen konstrukcióval tervezettek
szerint 2300 fővel járul hozzá a 4 000 fős célérték teljesüléséhez.
6
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Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a Támogatási Okiratban meghatározott érték 75%át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a Kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a
támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
1, illetve 2 fő foglalkoztatása esetén a teljesítés vizsgálata a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás
hónapokban mért összes időtartamához mérten történik.
1.3. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU
Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
Az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát
legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A Támogatást igénylőnek/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében a támogatásból foglalkoztatottak
munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően az előírt
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget teljesíti.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
34

2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Amennyiben a Kedvezményezett nagyvállalat 7 és a valamely infrastrukturális vagy termelő
beruházást magában foglaló projektet valósított meg a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§ (2)
bekezdése alapján a projekt megvalósítás befejezésétől számított 10 évig, állami támogatás
formájában nyújtott támogatás esetén az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján
alkalmazandó időtartamig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az utolsó
kifizetéstől számított tíz éven belül, de legalább 2027-ig a termelő tevékenységet nem helyezi át
az Európai Unión kívülre.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával
idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 8 , de

Nagyvállalat alatt a Bizottság 800/2008/EK Rendelete I. mellékletének 2. cikkében meghatározott kategórián kívül eső
Kedvezményezettet kell érteni.
8
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően
7
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legalább 2027. december 31-ig 9 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet.

9

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.

36

Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet Egységes Működési Kézikönyv (EMK) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel típusai
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége speciális projektév szerint kerül meghatározásra.
Speciális projektév szerinti jelentéstétel előírása esetén a jelentések tárgyidőszaka speciális
projektévhez (pl. üzleti év, tanév, naptári év) igazodik.
A Felhívásban foglaltaknak megfelelően a jelentéstétel speciális projektév szerint kerül
meghatározása, mert a vállalás (A szervezet éves árbevételeinek növekedése) speciális
projektévhez (üzleti év) igazodik, és a vállalási adatok csak az így meghatározott időszak (üzleti
év) elteltével állnak rendelkezésre.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett – a Kedvezményezett gazdasági formájától függően – meghatározott benyújtási
határidőn belül.
Általános szabály, hogy az aktuális PFJ-t az adott jelentés tárgyát képező időszakot követő évben
kell benyújtani a Támogatási Szerződésben kedvezményezettként megjelölt gazdálkodó
szervezet teljes jelentéstételi évére vonatkozóan, a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről, illetve azok alakulásáról készített, megbízható, valós képet mutató – éves
beszámolójának jóváhagyását, bizonyos esetekben az arra jogosult hitelesítését és a letétbe
helyezésének jogszabályi határidejét követő 15 napon belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: 1 nagyvállalat
A vállalkozás számviteli politikája értelmében az üzleti évük január 1-től december 31-ig tart.
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A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. december 31., amelyben a tört évről
adatokat nem szükséges szolgáltatni (az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a 2020. január
1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozik). Benyújtása a beszámoló letétbehelyezését
követő 15 napon belül esedékes, így pl. ha az éves beszámoló benyújtási határideje a
Kedvezményezett esetében május 31., akkor 2021. június 15-ig kell a Kedvezményezettnek
beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak már csak egy teljes üzleti évet
fed le, azaz 2021. január 1. – 2021. december 31. közti időszak a jelentés tárgyát képező időszak.
A 2. PFJ benyújtási határideje 2022. június 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. január 1. – 2022.
december 31. a jelentés tárgyát képező időszak. A 3. PFJ benyújtási határideje 2023. június 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. január 1. – 2023
december 31., benyújtási határideje 2024. június 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak 2024. január 1. – 2024. december 31. a jelentés tárgyát képező
időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2025. június
15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
A beszámoló elkészítésének, jóváhagyásának és hitelesítésének határideje egységesen nem
határozható meg valamennyi kedvezményezett tekintetében, mivel a beszámoló-készítési
kötelezettség mind formai-tartalmi követelmények, mind határidők tekintetében eltérhet attól
függően, hogy:
 az adott gazdálkodó szervezet milyen formában működik,
 a beszámoló-készítési kötelezettségére mely jogszabály vonatkozik (pl. számviteli
törvény, SZJA törvény stb.),
 továbbá, hogy a gazdálkodó szervezet hogyan szabályozza saját számviteli politikája
alapján ezen kötelezettségét (pl. konszolidált beszámoló készítésére kötelezett
vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén eltérő lehet
a mérleg-fordulónap, azaz nem december 31.).
A fenti szempontok szerinti benyújtási határidőkkel kapcsolatban a következő táblázat ad
eligazítást (jogszabály-változás esetén a jelzett határidők változhatnak):

Kedvezményez
ett típusa

Jogszabály

Beszámoló elkészítésének,
hitelesítésének és közzétételének
(amennyiben kötelező) határideje

A számviteli
törvény hatálya
alá tartozó
egyszeres vagy
kettős

A Számvitelről
szóló 2000. évi C.
törvény

a) Éves, egyszerűsített éves
beszámoló esetén az adott üzleti
év mérlegfordulónapját követő
ötödik hónap utolsó napjáig.

Beszámoló fajtái

- Éves beszámoló
- Egyszerűsített éves
beszámoló
- Összevont
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könyvvitelt
vezető
vállalkozás /
szövetkezet

b) Éves konszolidált beszámoló
esetén az üzleti év
mérlegfordulónapját követő
hatodik hónap utolsó napjáig

(konszolidált) éves
beszámoló
- Mikrogazdálkodói
egyszerűsített éves
beszámoló

A bevallás benyújtásának
határideje:

EVA törvény
hatálya alá
tartozó
gazdálkodók

Egyéni
vállalkozó
(SZJA törvény
hatálya alá
tartozók,
átalányadózást
választók is)

KATA, KIVA

2002. évi XLIII.
törvény
az egyszerűsített
vállalkozói adóról

1995. évi CXVII.
törvény a személyi
jövedelemadóról
2003. évi XCII.
törvény az adózás
rendjéről

2012. évi CXLVII.
törvény a kisadózó
vállalkozások
tételes adójáról és
a kisvállalati adóról

a) a számvitelről szóló törvény
hatálya alá nem tartozó adóalany
esetében az adóévet követő év
február 25., ha azonban az
adóalanyiság év közben szűnt
meg, akkor az adóalanyiság
megszűnését követő 30. nap;

- Éves adóbevallás
- Éves beszámoló

b) a számvitelről szóló törvény
hatálya alá tartozó adóalany
esetében az adóévet követő év
május 31., ha azonban az
adóalanyiság év közben szűnt
meg, akkor az adóalanyiság
megszűnésének hónapját követő
ötödik hónap utolsó napja.

az adóévet követő év február 25.

- Adóbevallás

KATA: az adóévet követő év
február 25.
KIVA: az adóévet követő év május
31.

- Adóbevallás

Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
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A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.1.7-17
TÁRSADALMI CÉLÚ VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások
ösztönzése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Kötelező vállalások
A Kedvezményezett az alábbi táblázatban felsorolt vállalásokat köteles a megjelölt határidőig
teljesíteni, illetve a felsorolt mutatókról adatot szolgáltatni:
Vállalás

Célérték

Célérték elérés
időpontja

Igazolás módja

tájékoztatási adat

a projekt fizikai
befejezését követő
év végéig

KSH
adatszolgáltatás

a projekt fizikai
befejezését követő
első teljes lezárt
üzleti év

NAV bevallás

Éves átlagos statisztikai
állományi létszám
megbontva az alábbiak
szerint:
a) Éves átlagos statisztikai
állományi létszám – nő
b) Éves átlagos statisztikai
állományi létszám – férfi
A szervezet éves
árbevételének fenntartása

célérték nélkül

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (tájékoztatási adat): A KSH által kiadott Útmutató a
munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz dokumentum alapján a projekt fizikai befejezését
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követő év végén. A mutatóhoz kapcsolódó adatokat nemek szerinti (férfi-nő) bontásban
szükséges megadni a támogatást igénylő nyilvántartása alapján.
A szervezet éves árbevételének fenntartása: A lezárt üzleti évvel rendelkező szervezetek esetén
a projekt fizikai befejezését követő teljes, lezárt üzleti év árbevételének megtartása a támogatási
kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti év éves árbevételéhez képest.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti vállalások egyben a Felhívás 3.4.1 szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezik, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére
vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában
részletezett szabályozást alkalmazzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható
költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy
képességtől való elmaradás arányában.

1.3. Indikátorok

A Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően, a Kedvezményezett az
alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:
A Projektre vonatkozó eredmény indikátor és elvárt célértéke:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa10

Célérték11

Azonosító

A támogatott társadalmi
vállalkozások által
teremtett munkahelyek
száma

ESZA

db

OPeredmény

minimum 1 fő

5.2.1

(férfi-nő megbontásban)

A mutatóhoz kapcsolódó adatokat nemek szerinti (férfi-nő) bontásban szükséges megadni a
Kedvezményezett nyilvántartása alapján, azonban csak az indikátor összértéke kerül
ellenőrzésre.
A támogatott társadalmi vállalkozások által teremtett munkahelyek száma indikátor akkor teljesül,
ha a bértámogatási időszak (minimum 6 hónap, maximum 18 hónap) idejével megegyező

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
A táblázatban szereplő Felhívásra meghatározott célértékek hozzájárulnak az Operatív Program 8i) beruházási prioritás alatt 2023ra teljesítendő a támogatott társadalmi vállalkozások által teremtett munkahelyek száma indikátor jelen konstrukcióval tervezettek
szerint 2300 fővel járul hozzá a 4 000 fős célérték teljesüléséhez.
10
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továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesül. Hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a kötelező
továbbfoglalkoztatás időtartama a bértámogatási időszak legalább felével megegyező időszak.
A GINOP ESZA indikátor definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található „GINOP
ESZA indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok
megfelelnek az 1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós
politikában Európai Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak. Kedvezményezettnek az adatlap
útmutatása alapján évenkénti gyakorisággal adatot kell szolgáltatnia. Jelenthetőség státusza: a
támogatott társadalmi vállalkozások által teremtett munkahelyek száma indikátor akkor jelenthető,
ha a programba bevont célcsoporttag munkaviszonya hat hónapon túl fennáll.
A konstrukció hozzájárul „Támogatott társadalmi vállalkozások száma” 5.1.4 azonosító számú
indikátor teljesüléséhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 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) 88. §-a alapján a Kedvezményezett
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a
Támogatói Okiratban.
Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a Támogatási Okiratban meghatározott érték 75%át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a Kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a
támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 1, illetve
2 fő foglalkoztatása esetén a teljesítés vizsgálata a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás
hónapokban mért összes időtartamához mérten történik. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88.
§. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.

1.4. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU
Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a
támogatott projekt keretében a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott
foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően az előírt továbbfoglalkoztatási kötelezettséget
teljesíti.
Amennyiben a továbbfoglalkoztatás átnyúlik a fenntartási időszakra, akkor a továbbfoglalkoztatás
lejártát követő soron következő fenntartási jelentésben kell igazolni a támogatást kérőnek a
vállalás teljesülését.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát
legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.Az Irányító
Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását
és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 52.
cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó
projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 12, de
legalább 2027. december 31-ig 13 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

12

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően

13

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége speciális projektév szerint kerül meghatározásra.
Speciális projektév szerinti jelentéstétel előírása esetén a jelentések tárgyidőszaka speciális
projektévhez (pl. üzleti év, tanév, naptári év) igazodik mivel monitoring mutató adatinak
rendelkezésre állása (nettó árbevétel, átlagos statisztikai állományi létszám) speciális
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projektévhez (üzleti év) igazodik, az adatok csak az így meghatározott időszak (üzleti év) elteltével
állnak rendelkezésre.
A fenntartási időszak kezdete a projekt megvalósítás befejezését követő naptól indul, ennek
megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás befejezését
követő nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő üzleti év utolsó napja.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer – a
Kedvezményezett gazdasági formájától függően – kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn
belül.
Általános szabály, hogy az aktuális PFJ-t az adott jelentés tárgyát képező időszakot követő évben
kell benyújtani a Támogatási Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt gazdálkodó
szervezet teljes üzleti évére vonatkozóan, a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, illetve azok alakulásáról készített, megbízható, valós képet mutató – éves
beszámolójának jóváhagyását, bizonyos esetekben az arra jogosult hitelesítését és a letétbe
helyezésének jogszabályi határidejét követő 15 napon belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: 1 Nonprofit Részvénytársaság (nagyvállalat)
A vállalkozás számviteli politikája értelmében az üzleti évük január 1-től december 31-ig tart.
A projekt megvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. december 31., amelyben a tört évről
adatokat nem szükséges szolgáltatni (az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a 2020. január
1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozik). Benyújtása a beszámoló letétbehelyezését
követő 15 napon belül esedékes, így 2021. június 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az
1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak már csak egy teljes üzleti évet
fed le, azaz 2021. január 1. – 2021. december 31. közti időszak a jelentés tárgyát képező időszak.
A 2. PFJ benyújtási határideje 2022. június 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. január 1. – 2022.
december 31. a jelentés tárgyát képező időszak. A 3. PFJ benyújtási határideje 2023. június 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. január 1. – 2023
december 31., benyújtási határideje 2024. június 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ Záró Projekt Fenntartási Jelentés)is (által
lefedett beszámolási időszak 2024. január 1. – 2024. december 31. a jelentés tárgyát képező
időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2025. június
15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
A beszámoló elkészítésének, jóváhagyásának és hitelesítésének határideje egységesen nem
határozható meg valamennyi Kedvezményezett tekintetében, mivel a beszámoló-készítési
kötelezettség mind formai-tartalmi követelmények, mind határidők tekintetében eltérhet attól
függően, hogy:
48





az adott gazdálkodó szervezet milyen formában működik,
a beszámoló-készítési kötelezettségére mely jogszabály vonatkozik (pl. számviteli
törvény, SZJA törvény stb.),
továbbá, hogy a gazdálkodó szervezet hogyan szabályozza saját számviteli politikája
alapján ezen kötelezettségét (pl. konszolidált beszámoló készítésére kötelezett
vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén eltérő lehet
a mérleg-fordulónap, azaz nem december 31.).

A fenti szempontok szerinti benyújtási határidőkkel kapcsolatban a következő táblázat ad
eligazítást (jogszabály-változás esetén a jelzett határidők változhatnak):

Kedvezményez
ett típusa

A számviteli
törvény hatálya
alá tartozó
egyszeres vagy
kettős
könyvvitelt
vezető
vállalkozás /
szövetkezet

Jogszabály

A Számvitelről
szóló 2000. évi C.
törvény

Beszámoló elkészítésének,
hitelesítésének és közzétételének
(amennyiben kötelező) határideje
a) Éves, egyszerűsített éves
beszámoló esetén az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig.
b) Éves konszolidált beszámoló
esetén az üzleti év
mérlegfordulónapját követő hatodik
hónap utolsó napjáig

Beszámoló fajtái

- Éves beszámoló
- Egyszerűsített
éves beszámoló
- Összevont
(konszolidált) éves
beszámoló
- Mikrogazdálkodói
egyszerűsített
éves beszámoló

A bevallás benyújtásának
határideje:

EVA törvény
hatálya alá
tartozó
gazdálkodók

2002. évi XLIII.
törvény
az egyszerűsített
vállalkozói adóról

a) a számvitelről szóló törvény
hatálya alá nem tartozó adóalany
esetében az adóévet követő év
február 25., ha azonban az
adóalanyiság év közben szűnt meg,
akkor az adóalanyiság
megszűnését követő 30. nap;

- Éves adóbevallás
- Éves beszámoló

b) a számvitelről szóló törvény
hatálya alá tartozó adóalany
esetében az adóévet követő év
május 31., ha azonban az
adóalanyiság év közben szűnt meg,
akkor az adóalanyiság
megszűnésének hónapját követő
ötödik hónap utolsó napja.

Egyéni
vállalkozó
(SZJA törvény
hatálya alá
tartozók,

1995. évi CXVII.
törvény a személyi
jövedelemadóról

az adóévet követő év február 25.

- Adóbevallás
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átalányadózást
választók is)

KATA, KIVA

2003. évi XCII.
törvény az adózás
rendjéről

2012. évi CXLVII.
törvény a kisadózó
vállalkozások
tételes adójáról és
a kisvállalati adóról

KATA: az adóévet követő év
február 25.
KIVA: az adóévet követő év május

- Adóbevallás

31.

Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni. A PFJ
mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne eltér:
-

a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is
igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;

-

továbbá a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik.

-

Ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót
foglalkoztat a projekt megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
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A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.1.9-17
ÁLLÁSKERESŐK ÉS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK
ÖSZTÖNZÉSE - KÉPZÉS ÉS MENTORÁLÁS

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá
válásának ösztönzése - képzés és mentorálás című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
Kedvezményezett - eszközbeszerzés esetén - a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5
évig, kis- és középvállalkozás esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Amennyiben a projektgazda partnereket (támogatásban részesülő/támogatásban nem részesülő)
is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra
is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
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2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett - eszközbeszerzés esetén - a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5
évig, kis- és középvállalkozás esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a
projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 14, de
legalább 2027. december 31-ig 15 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi tagok maximális száma: 4 db (a konzorcium-vezetővel együtt).
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Konzorciumok esetében a Projekt Fenntartási Jelentéseket a konzorciumvezetőnek kell
benyújtania következőképpen: a konzorcium tagok megküldik a szükséges információkat,
dokumentumokat, amit a konzorciumvezető összegezve belefoglal a Projekt Fenntartási
Jelentésébe, amiben már a rá vonatkozó információk is szerepelnek.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:

14
15

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.

55

Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
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A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorcium (konzorciumvezető+konzorciumi tagok)
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az első Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása a
tárgyidőszakot követő 15 napon belül esedékes, így pl. ha a tárgyidőszak a Kedvezményezett
esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1.
Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. –
2023.szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát képező
időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024. október
15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan 2019.
október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
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A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.

58

GINOP-5.1.10-18
ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának
támogatása című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezettnek a 1303/2013 EU Rendelet 71. cikkében foglalt fenntartási kötelezettsége
nincs, ugyanakkor a kedvezményezett a Felhívás 3.4.2. pont szerint 2023. március 31-ig Záró
Projekt Fenntartási jelentést nyújt be a támogatott vállalkozások fenntartásáról az alábbiak
alapján:
Mérföldkő megnevezése

Outputja

Zárójelentés a vállalkozások
fenntartásáról

Záró fenntartási jelentés

Legkésőbbi teljesítési
időpont
2023. március 31.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
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igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezettnek a 1303/2013 EU Rendelet 71. cikkében foglalt fenntartási kötelezettsége
nincs, azonban a Felhívás 3.4.2. pontja alapján 2023. március 31-ig Záró Projekt Fenntartási
jelentést szükséges benyújtania a támogatott vállalkozások fenntartásáról.
Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 16, de
legalább 2027. december 31-ig 17 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

16
17

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. Kedvezményezettnek a 1303/2013 EU Rendelet 71. cikkében foglalt
fenntartási kötelezettsége nincs, azonban a Felhívás 3.4.2. pontja alapján 2023. március 31-ig
Záró Projekt Fenntartási jelentést szükséges benyújtania a támogatott vállalkozások
fenntartásáról. Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a Kedvezményezett
nyilatkozik a kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A ZPFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a jelentéstételi kötelezettségét, illetve bármely
beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és
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mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
.
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GINOP-5.2.1-14
IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM I-II. SZAKASZ
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program I. és II.
szakasz című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1., és 2. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása
érdekében a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport
tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek
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közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Béralapú támogatás esetén a támogatást igénylőnek érvényesítenie kell a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségre vonatkozó feltételeket.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projekt megvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig18, de
legalább 2027. december 31-ig 19 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak végén a Kedvezményezettnek az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben (amely
Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek (ZPFJ) minősül) kell beszámolnia a Támogatási
Szerződésben foglaltakról és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a projekt
működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.
A jelentést elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.

18
19

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a ITM a kevésbé fejlett régióban működő
kormányhivatalokkal együttesen, konzorciumi formában van lehetősége.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A Felhívás esetében a konzorcium vezetője a ITM. A konzorciumvezető
szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható,
míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben, az Irányító Hatóság előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett Záró Projekt Fenntartási Jelentést formai és szakmai szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a Záró Projekt Fenntartási Jelentéssel kapcsolatban hiányosságok
merülnek fel, az Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15
napos határidő kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a
Kedvezményezettet.
Amennyiben a Záró Projekt Fenntartási Jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó
hiányosságokat a Kedvezményezett korrekció keretében pótolhatja. A korrekciók elvégzésére a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A ZPFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
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Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén a ZPFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A Kedvezményezett ZPFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt a fenntartási időszak
lejártát követően kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Az Irányító Hatóság a ZPFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.2.2-14
FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI
KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.

A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válása tárgyú
támogatási kérelemhez - A komponens című Felhívásra vonatkozóan
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1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, kis- és
középvállalkozás esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekt megfelel a 1303/2013/EK Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A fenntartási időszakban kötelező elvárás a projektben felkészített célcsoporttagok által
létrehozott vállalkozások nyomon követése.
Amennyiben a projektgazda partnereket (támogatásban részesülő/támogatásban nem részesülő)
is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra
is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint beszámolóját az Irányító Hatóság
jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
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A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozás esetében 3 évig a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
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A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a zárójegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 20, de
legalább 2027. december 31-ig 21 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A GINOP-5.2.2-14 kódszámú Felhívás keretében a Támogatási Szerződés benyújtására
konzorciumi formában is lehetőség van. Konzorciumok esetében a tagok maximális száma 5 db.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:

20
21

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási
szerződés tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek. A jelentés formai és
szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl.: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.1. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
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A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak – konzorciumok esetén a konzorcium valamennyi
tagjának - 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.2. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.2.3-16
FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA - VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI
KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#
1. Felhívás specifikus követelmények a GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatása című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Kötelező vállalások

Mutatók

Célérték

Célérték elérés időpontja

A projekt fizikai befejezését
követő első lezárt, teljes
üzleti évben realizált nettó
árbevétel

minimum 500 000 Ft

első fenntartási év

A projekt fizikai befejezését követő első, lezárt üzleti évben realizált nettó árbevétel teljesülését
Kedvezményezettnek a teljesülést soron követő fenntartási jelentésben szükséges igazolnia éves
beszámolóval, vagy SZJA bevallással.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalás egyben a Felhívás 3.4.1 szerinti műszaki-szakmai tartalom
részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett
szabályozást alkalmazzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés
mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan
csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

1.3. Fenntartási kötelezettség
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A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A 3 éves fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási
időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére
a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. A változás
bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos
vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint
a lecserélt tárgyi eszközé.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával
idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
A Kormány 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Amennyiben a kihirdetett veszélyhelyzet a projekt
fenntartási időszakára esik, és az egyéni vállalkozó kedvezményezett a veszélyhelyzet
következtében szünetelteti a vállalkozását, vagy a társas vállalkozás a veszélyhelyzet
következtében nem tudja teljesíteni a fenntartási kötelezettségét, akkor az alábbi feltételekkel van
lehetőség a fenntartási időszak felfüggesztésére:
1. Egyéni vállalkozó Kedvezményezett esetében: Ha a fenntartási időben a
veszélyhelyzet időszakára szünetelteti a támogatott egyéni vállalkozását, akkor a
vállalkozás szüneteltetéséről a kedvezményezettnek haladéktalanul értesítenie
szükséges a Támogatót és egyben kérnie kell a fenntartási időszak szüneteltetését.
Ebben az esetben a 3 éves fenntartási időszakba a vállalkozói tevékenység
szüneteltetésének időszaka nem számít bele, így a fenntartási időszak
meghosszabbítható azzal az időtartammal, amíg az egyéni vállalkozó szüneteltette az
egyéni vállalkozói tevékenységét22 . A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon
belül a vállalkozási tevékenységet folytatnia szükséges a Kedvezményezettnek. A
Kedvezményezettnek a tevékenység folytatásának kezdő napjáról értesítenie kell a
Támogatót.
2. Társas vállalkozás kedvezményezett esetében: Ha a társas vállalkozás a
veszélyhelyzet alatt a fenntartási kötelezettségének nem tud eleget tenni, arról a
Támogatót haladéktalanul értesítenie kell és egyben kérnie kell a fenntartási időszak
szüneteltetését. Ebben az esetben a 3 éves fenntartási időszakba az az időszak nem
22
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számít bele, amíg a fenntartási kötelezettségnek a kedvezményezett nem tud eleget
tenni, így a fenntartási időszak ezzel az időtartammal meghosszabbítható9 23 . A
veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül a fenntartási kötelezettség
teljesítését folytatnia szükséges a Kedvezményezettnek. A Kedvezményezettnek a
fenntartási kötelezettség folytatása napjáról a Támogatót értesítenie kell.
Amennyiben a kedvezményezett a vállalkozási tevékenységét a veszélyhelyzet
megszüntetésének időpontja előtt kívánja folytatni, akkor arról a Támogatót értesítenie szükséges.
Az értesítésben pontosan meg kell jelölni a tevékenység folytatásának a kezdő időpontját. A
fenntartási időszak ebben az esetben a fenntartási időszak szüneteltetésének időtartamával
hosszabbítható meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
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Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a
ZáróJegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 24, de
legalább 2027. december 31-ig 25 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
24
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formanyomtatvány használatával, postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre
álló 30 napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció
keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet Egységes Működési Kézikönyv (EMK) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel

A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége speciális projektév szerint kerül meghatározásra.
Speciális projektév szerinti jelentéstétel előírása esetén a jelentések tárgyidőszaka speciális
projektévhez (pl. üzleti év, tanév, naptári év) igazodik.
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A Felhívásban foglaltaknak megfelelően a jelentéstétel speciális projektév szerint kerül
meghatározása, mert a vállalás (pl. A projekt fizikai befejezését követő első lezárt, teljes üzleti
évben realizált nettó árbevétel) speciális projektévhez (pl. üzleti év) igazodik, és a vállalási adatok
csak az így meghatározott időszak (pl. üzleti év) elteltével állnak rendelkezésre.
A fenntartási időszak kezdete megegyezik a projektmegvalósítás befejezésnek időpontjával,
ennek megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás
befejezését (a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és
alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját
az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént) követő nap, a jelentés
tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő üzleti év utolsó napja.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer – a
Kedvezményezett gazdasági formájától függően – kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn
belül.
Általános szabály, hogy az aktuális PFJ-t az adott jelentés tárgyát képező időszakot követő évben
kell benyújtani a Támogatási Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt gazdálkodó
szervezet teljes üzleti évére vonatkozóan, a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, illetve azok alakulásáról készített, megbízható, valós képet mutató – éves
beszámolójának jóváhagyását, bizonyos esetekben az arra jogosult hitelesítését és a letétbe
helyezésének jogszabályi határidejét követő 15 napon belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 3 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: 1 mikrovállalkozás
A vállalkozások számviteli politikája értelmében az üzleti évük január 1-től december 31-ig tart.
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. december 31., amelyben a tört évről
adatokat nem szükséges szolgáltatni (az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a 2020. január
1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozik). Benyújtása a beszámoló letétbehelyezését
követő 15 napon belül esedékes, így 2021. június 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az
1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak már csak egy teljes üzleti évet
fed le, azaz 2021. január 1. – 2021. december 31. közti időszak a jelentés tárgyát képező időszak.
A 2. PFJ benyújtási határideje 2022. június 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak 2022. január 1. – 2022. december 31. a jelentés tárgyát képező
időszak. A 3. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2023. június 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2022. szeptember 30-ig tart.
A beszámoló elkészítésének, jóváhagyásának és hitelesítésének határideje egységesen nem
határozható meg valamennyi Kedvezményezett tekintetében, mivel a beszámoló-készítési
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kötelezettség mind formai-tartalmi követelmények, mind határidők tekintetében eltérhet attól
függően, hogy:
 az adott gazdálkodó szervezet milyen formában működik,
 a beszámoló-készítési kötelezettségére mely jogszabály vonatkozik (pl. számviteli
törvény, SZJA törvény stb.),
 továbbá, hogy a gazdálkodó szervezet hogyan szabályozza saját számviteli politikája
alapján ezen kötelezettségét (pl. konszolidált beszámoló készítésére kötelezett
vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén eltérő lehet
a mérleg-fordulónap, azaz nem december 31.).
A fenti szempontok szerinti benyújtási határidőkkel kapcsolatban a következő táblázat ad
eligazítást (jogszabály-változás esetén a jelzett határidők változhatnak):

Kedvezményez
ett típusa
A számviteli
törvény hatálya
alá tartozó
egyszeres vagy
kettős
könyvvitelt
vezető
vállalkozás /
szövetkezet

Jogszabály

A Számvitelről
szóló 2000. évi C.
törvény

Beszámoló elkészítésének,
hitelesítésének és közzétételének
(amennyiben kötelező) határideje
a) Éves, egyszerűsített éves
beszámoló esetén az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig.
b) Éves konszolidált beszámoló
esetén az üzleti év
mérlegfordulónapját követő hatodik
hónap utolsó napjáig

Beszámoló fajtái

- Éves beszámoló
- Egyszerűsített
éves beszámoló
- Összevont
(konszolidált) éves
beszámoló
- Mikrogazdálkodói
egyszerűsített
éves beszámoló

A bevallás benyújtásának
határideje:

EVA törvény
hatálya alá
tartozó
gazdálkodók

Egyéni
vállalkozó
(SZJA törvény
hatálya alá

2002. évi XLIII.
törvény
az egyszerűsített
vállalkozói adóról

1995. évi CXVII.
törvény a személyi
jövedelemadóról

a) a számvitelről szóló törvény
hatálya alá nem tartozó adóalany
esetében az adóévet követő év
február 25., ha azonban az
adóalanyiság év közben szűnt meg,
akkor az adóalanyiság
megszűnését követő 30. nap;
b) a számvitelről szóló törvény
hatálya alá tartozó adóalany
esetében az adóévet követő év
május 31., ha azonban az
adóalanyiság év közben szűnt meg,
akkor az adóalanyiság
megszűnésének hónapját követő
ötödik hónap utolsó napja.

az adóévet követő év február 25.

- Éves adóbevallás
- Éves beszámoló

- Adóbevallás
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tartozók,
átalányadózást
választók is)

2003. évi XCII.
törvény az adózás
rendjéről

KATA, KIVA

2012. évi CXLVII.
törvény a kisadózó
vállalkozások
tételes adójáról és
a kisvállalati adóról

KATA: az adóévet követő év
február 25.
KIVA: az adóévet követő év május
31.

- Adóbevallás

Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. A jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok

A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.A PFJ
mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne eltér:
-

a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyhez kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési
adó igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye Hatószerinti önkormányzattól
is igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;

-

továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a
megvalósítási helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási
nyilvántartás. A nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a
munkavállaló a székhelyen, vagy a megvalósítási helyen dolgozik;

-

ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
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A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.2.4-16
GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek. A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők
támogatására című felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
A vállalati gyakornoki kapcsolattartók nem számítanak a jelen Felhívás alapján célcsoporttagnak,
így rájuk az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki.
1.2. Kötelező vállalások

A Felhívás 3.4.1.1. by) pontjában megfogalmazottak alapján „A támogatást igénylő a gyakornok
teljesítményértékelését a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártakor köteles elvégezni és a
teljesítményértékelést a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártának időpontjától függően a záró
kifizetés igénylésekor vagy a projekt fenntartási jelentés részeként köteles azt benyújtani.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói okiratban vállalt gyakornoki foglalkoztatási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettség a Felhívás 3.4.1 pontja szerinti műszaki-szakmai tartalom
részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett
szabályozást alkalmazzuk.
A gyakornokok foglalkoztatása tekintetében a teljesítés vizsgálata a foglalkoztatás és
továbbfoglalkoztatás hónapokban mért összes időtartamához mérten történik.
A gyakornokonként kötelező 13,5 hónapos foglalkoztatási időtartam (9 hónap foglalkoztatás + 4,5
hónap továbbfoglalkoztatás) összesített teljesítésének bármekkora mértékű elmaradása esetén
az elszámolható összköltség és a támogatási összeg is arányosan csökkentésére kerül.
Amennyiben a gyakornok munkaviszonya a 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatás időtartama alatt
megszűnik, a továbbfoglalkoztatásból hátralévő időtartam teljesíthető másik, meglévő gyakornok
teljesített továbbfoglalkoztatásán túli foglalkoztatásával is.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt
gazdasági okból a heti 40 órás munkavégzéstől a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett el
lehet térni, de a foglalkoztatásnak a 9 hónap átlagában a heti 20 órát el kell érnie. Továbbá a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146.§ (1) és (2) bekezdésekben foglalt
lehetőségek alkalmazhatók. A foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás a veszélyhelyzet alatt vagy
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a veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt gazdasági okból szüneteltethető. Ebben az esetben a
foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama a szüneteltetés időtartamával
hosszabbodik a felhívás 3.5. pontjában szereplő határidők betartása mellett.

Amennyiben projektszinten összesítve (valamennyi gyakornoki pozíciót figyelembe véve) nem
teljesül a minimálisan elvárt 1 fős célértékhez köthető 13,5 hónapos foglalkoztatási idő, és/vagy a
projekt támogatási összege a minimum támogatási összeg alá csökken, a Támogató jogosult
elállni a támogatói okirattól
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható
költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy
képességtől való elmaradás arányában.

1.3. Indikátorok
Az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a Kedvezményezett az alábbi indikátorokról
köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:
Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa26

Célérték

Azonosító

ESZA

fő

OP-eredmény

6 80028

5.5.3

ESZA

fő

OP-Kimeneti

12 00029

5.5.1.

A gyakornoki
program vagy
vállalkozóvá válást
támogató
programok
eredményeként
munkatapasztalatot
szerzett vagy
önfoglalkoztatóvá
vált résztvevők
száma 27
(férfi – nő
megbontásban)
Gyakornoki, illetve
vállalkozóvá válást
segítő programban
résztvevők
(férfi – nő
megbontásban)

26

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény.

27

Az indikátorra vonatkozóan nemek szerinti megbontásban szükséges célértéket tervezni és adatot szolgáltatni, a célérték teljesítését azonban
csak az összesített mutató esetében vizsgálja az Irányító Hatóság
28

Operatív program szinten a 8ii) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték

29

Operatív program szinten a 8ii) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték

86

„A gyakornoki program vagy vállalkozóvá válást támogató programok eredményeként
munkatapasztalatot szerzett vagy önfoglalkoztatóvá vált résztvevők száma” mutató definíciója: a
gyakornoki program keretében munkatapasztalatot szerző fiatalok, belépéskor NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben tanulmányokat nem
folytató) résztvevők száma. Az indikátor számítási módszertana: azon résztvevő fiatalok száma,
akik belépéskor NEET (nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy
szakképzésben tanulmányokat nem folytató) munkaerő piaci státusszal rendelkeznek, és a
gyakornoki program keretében legalább 3 hónapig foglalkoztatásban vettek részt.
A teljesítésről a záró beszámolóban szükséges számot adni a Felhívás 9. számú mellékletében
szereplő nyilatkozat beküldésével.
A „Gyakornoki, illetve vállalkozóvá válást segítő programban résztvevők” mutató definíciója: A
program esetében résztvevő az, aki a GINOP 5.2.4-ban sikeresen támogatást nyert KKV-nál
foglalkoztatásba kerül.
Az indikátorok definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található „GINOP ESZA
indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok
megfelelnek az 1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós
politikában Európai Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak.
Jelen felhívás hozzájárul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban
meghatározott gyakornoki program vagy vállalkozóvá válást támogató programok eredményeként
munkatapasztalatot szerzett vagy önfoglalkoztatóvá vált résztvevők 6800 fős célértékének
teljesítéséhez.
A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról
köteles adatot szolgáltatni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a
kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az
indikátor célértéket a támogatási okiratban.
Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatási okiratban meghatározott érték 75%át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a
támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

1.4. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében
infrastrukturális beruházást tartalmazó projekt esetében 3 évig, infrastrukturális beruházást nem
tartalmazó projekt esetében 1 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A Támogatást
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igénylőnek/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy
a támogatott projekt keretében a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott
foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig,
legalább 4,5 hónapig fenntartja. Amennyiben a továbbfoglalkoztatás átnyúlik a fenntartási
időszakra, akkor a Kedvezményezettnek a továbbfoglalkoztatás lejártát követő első fenntartási
jelentésben kell igazolni az indikátor és kötelező vállalás teljesülését.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében
infrastrukturális beruházást tartalmazó projekt esetében 3 évig, infrastrukturális beruházást nem
tartalmazó projekt esetében 1 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A Támogatást
igénylőnek/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy
a támogatott projekt keretében a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott
foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig,
legalább 4,5 hónapig fenntartja.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 30, de
legalább 2027. december 31-ig 31 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
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A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
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3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett:
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
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3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.2.5-16
GYAKORNOKI PROGRAM –TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás specifikus követelmények a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató
szolgáltatások című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:



A projekt keretében létrehozott/fejlesztett honlap elérhetőségének biztosítása
A projekt keretében bevontak ügyfélkapcsolat kezeléséhez megvásárolt/fejlesztett
informatikai szoftver/alkalmazás biztosítása
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A beszerzett informatikai rendszer fenntartása
A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének
biztosítása
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja,
hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében
foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg, és a projekt
eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett ezen kötelezettsége nem
teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
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rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 32, de
legalább 2027. december 31-ig 33 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A Felhívás keretében a szakképzési centrumok jogosult támogatási kérelmet benyújtani.

32
33

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A konzorcium vezetője a Győri Műszaki Szakképzési Centrum. A konzorciumi tagok:
Székesfehérvári Szakképzési Centrum, Pécsi Szakképzési Centrum, Szegedi Szakképzési
Centrum, Kisvárdai Szakképzési Centrum, Egri Szakképzési Centrum.
Konzorciumok esetében a Projekt Fenntartási Jelentéseket a konzorciumvezetőnek kell
benyújtania következőképpen: a konzorcium tagok megküldik a szükséges információkat,
dokumentumokat, amit a konzorciumvezető összegezve belefoglal a Projekt Fenntartási
Jelentésébe, amiben már a rá vonatkozó információk is szerepelnek.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
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Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente kötelezett,
meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
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A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan 2019.
október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.2.7-18
FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezettnek a 1303/2013 EU Rendelet 71. cikkében foglalt fenntartási kötelezettsége
nincs, ugyanakkor a kedvezményezett a Felhívás 3.4.2. pont szerint 2023. március 31-ig Záró
Projekt Fenntartási jelentést nyújt be a támogatott vállalkozások fenntartásáról az alábbiak
alapján:
Mérföldkő megnevezése

Outputja

Zárójelentés a vállalkozások
fenntartásáról

Záró fenntartási jelentés

Legkésőbbi teljesítési
időpont
2023. március 31.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
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igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezettnek a 1303/2013 EU Rendelet 71. cikkében foglalt fenntartási kötelezettsége
nincs, azonban a Felhívás 3.4.2. pontja alapján 2023. március 31-ig Záró Projekt Fenntartási
jelentést szükséges benyújtania a támogatott vállalkozások fenntartásáról.
Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 34, de
legalább 2027. december 31-ig 35 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

34
35

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. Kedvezményezettnek a 1303/2013 EU Rendelet 71. cikkében foglalt
fenntartási kötelezettsége nincs, azonban a Felhívás 3.4.2. pontja alapján 2023. március 31-ig
Záró Projekt Fenntartási jelentést szükséges benyújtania a támogatott vállalkozások
fenntartásáról. Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a Kedvezményezett
nyilatkozik a kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A ZPFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a jelentéstételi kötelezettségét, illetve bármely
beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és
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mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.1-14
A RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A
KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás specifikus követelmények a GINOP 5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése
a konvergencia régiókban című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, kis- és
középvállalkozás esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekt megfelel a 1303/2013/EK Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint beszámolóját az Irányító Hatóság
jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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Amennyiben a projektgazda partnereket (támogatásban részesülő/támogatásban nem részesülő)
is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra
is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
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megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 36, de
legalább 2027. december 31-ig 37 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről , a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására önállóan vagy legfeljebb 5 fős konzorciumi
formában van lehetőség.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:

36
37

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
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projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente kötelezett,
meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorcium (konzorciumvezető+konzorciumi tagok)
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2017. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2017. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2017. október 1. – 2018. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2018. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2018. október 1. – 2019.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2019. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2019. október 1. – 2020.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2020. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30, benyújtási határideje 2021. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak azaz 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2022.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak - konzorcium esetében a konzorcium valamennyi
tagjára vonatkozóan - 2017. október 1-től 2022. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
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- a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is igazolást
kell kérnie a Kedvezményezettnek;
- továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik;
- ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.2-16
A RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A
KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN – RUGALMAS, CSALÁDBARÁT
FOGLALKOZTATÁSI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE A
MUNKÁLTATÓKNÁL

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
1. Felhívás specifikus követelmények a GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás
elterjesztése a konvergencia régiókban – Rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek
bevezetése a munkáltatóknál
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
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NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#
1.2. Fenntartási kötelezettség

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A foglalkoztatás bővítéséhez elszámolt bértámogatás esetében a továbbfoglalkoztatási minimum
a támogatott foglalkoztatásnak megfelelő időszak (minimum 3, maximum 6 hónap), hátrányos
helyzetű személyek esetén a támogatott foglalkoztatás felével megegyező időszak. A
továbbfoglalkoztatás igazolását amennyiben az a projekt megvalósítás alatt teljesül a
zárójelentésben kell megtenni, amennyiben a fenntartási időszakban úgy a soron következő
fenntartási jelentésben.
Ha ebben az időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a
kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a
munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő
foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, hogy a projekt megfelel
az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak;
a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a
nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül,
haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a Felhívásban megjelölt, fenntartási kötelezettség alá
eső projektelemek fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását és megőrzését,
kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikkében
meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
támogatási szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a támogatási szerződésben rögzített szankciókat, és
a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a zárójegyzőkönyv elkészült.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani, és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 38, de
legalább 2027. december 31-ig 39 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A támogatási szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
kedvezményezett számára, abban az esetben amennyiben a projektmegvalósítás befejezése
utáni időszakra egyes projektelemekre fenntartási kötelezettséget határoztak meg vagy a
kedvezményezett számszerűsített indikátorok/vállalások teljesítését vállalja.
A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti
kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a jelentéstételi kötelezettség a projekt
fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről és
- amennyiben a Felhívás vagy a Támogatási Szerződés előírja - a fenntartási időszakra tervezett
és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés
Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a Kedvezményezett nyilatkozik a
fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
támogatási szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány
használatával postai úton tehet eleget a felhívásban és a támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

38

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.

39

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre
álló 30 napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet Egységes Működési Kézikönyv (EMK) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
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Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 3 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: KKV
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. A 3. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2022.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2022. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok

A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.3-15
A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás specifikus követelmények a GINOP 5.3.3-15 Jogszerű foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás támogatása című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig az alábbiak szerint tartja fenn:


biztosítja a projekt hátterét, fejlesztéseit és eredményeit tartalmazó honlap és
annak tartalmának folyamatos elérhetőségét;

115




döntőbírói szolgáltatást nyújtó személyek régiós névjegyzékét évente frissítve
közzéteszi;
jogsegély-szolgáltatás fenntartását a projekt fizikai befejezését követő hat
hónapban biztosítja az alábbi korlátozással: önköltségi szolgáltatási díj szedhető.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 40, de
legalább 2027. december 31-ig 41 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására egyéni vagy konzorciumi formában van
lehetőség.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.

40
41

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
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3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente kötelezett,
meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak - konzorcium esetében a konzorcium valamennyi
tagjára vonatkozóan - 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
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A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
- a /projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is igazolást
kell kérnie a Kedvezményezettnek;
- továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik;
- ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.3-18
A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.3.3-18 A jogszerű foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás támogatása című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig az alábbiak szerint tartja fenn:



biztosítja a projekt hátterét, fejlesztéseit és eredményeit tartalmazó honlapot és
tartalmának folyamatos elérhetőségét;
munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgálat szolgáltatását nyújtó személyek régiós
névjegyzékét évente frissítve közzéteszi;
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jogsegély-szolgáltatás fenntartását a projekt fizikai befejezését követő hat hónapban
biztosítja az alábbi korlátozással: önköltségi szolgáltatási díj szedhető

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete, a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a
projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a
projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
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jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 42, de
legalább 2027. december 31-ig 43 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:

42
43

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
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A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2019. október 1-től
2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni. A PFJ
mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne eltér:
- a /projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó igazolására a
cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is igazolást kell kérnie a
Kedvezményezettnek;
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- továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A nyilatkozaton
pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen, vagy a megvalósítási
helyen dolgozik;
- ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása
esetén - a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.4-16
A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság
fejlesztése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett - valamennyi konzorciumi tag - a projekt megvalósítás befejezésétől számított
5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai
Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete 71. cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezettnek a létrejövő szakmai anyagokat, dokumentumokat a fenntartási
időszakban legalább a jogszabályi változásokból fakadóan frissítenie kell és a projekt honlapján
közzé kell tennie, továbbá a Pénzügyminisztérium munkavédelem szakmai irányításáért felelős
szervezeti egységének közzététel céljából el kell juttatnia elektronikus formában.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
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igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projekt megvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja,
hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében
foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt
eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem
teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig44, de
legalább 2027. december 31-ig 45 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára.
A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti
kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a jelentéstételi kötelezettség a projekt
fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség, a
konzorcium tagjainak maximális száma a projektvezetővel együtt 4 db.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Konzorciumok esetében a Projekt Fenntartási Jelentéseket a konzorciumvezetőnek kell
benyújtania következőképpen: a konzorcium tagok megküldik a szükséges információkat,
dokumentumokat, amit a konzorciumvezető összegezve belefoglal a Projekt Fenntartási
Jelentésébe, amiben már a rá vonatkozó információk is szerepelnek.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a

44
45

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet Egységes Működési Kézikönyv (EMK) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
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a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Konzorciumi tagok: 4 konzorciumi tag (konzorciumvezető, 3 konzorciumi tag)
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2019. október 1-től
2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
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Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.5-18
MUNKAERŐPIACI ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉT
CÉLZÓ TEMATIKUS PROJEKTEK
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci
alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek című felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Parlament és a Tanács
1303/2013/EU Rendelete 71. cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket fenntartja:




a szakmai tartalmak elérhetőségét;
a projekt során kialakított szakmai honlapot;
eszközöket, esetleges informatikai fejlesztéseket;

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Béralapú támogatás, esetén a Kedvezményezettnek érvényesítenie kell a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségre vonatkozó feltételeket.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
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Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a
projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a
projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig46, de
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
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legalább 2027. december 31-ig 47 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
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A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 3 éves fenntartási időszak esetén:
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
137

belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. A 3. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2022.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2022. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
- a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó igazolására a
cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is igazolást kell kérnie a
Kedvezményezettnek;
- továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A nyilatkozaton
pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen, vagy a megvalósítási
helyen dolgozik;
- ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
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Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása
esetén - a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.6-17
VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSE ÉS
ÁLLÁSFELTÁRÁS

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás specifikus monitoring követelmények a GINOP-5.3.6-17 Vállalati felelősségvállalás
ösztönzése és állásfeltárás című kiírásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett a fenntartási időszakban a következő projektelemek fenntartását vállalja:
1. A projekt keretében továbbfejlesztett portál fenntartását a fenntartási időszak végéig;
2. A portál tartalmi frissítését a fenntartási időszakban rendszeresen el kell végezni,
valamint biztosítani kell a kiemelt projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok
hozzáférhetőségét.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett,
valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és
alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása
megtörtént.
A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § értelmében a Kedvezményezett köteles projektszintű,
kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig megőrizni.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett,
valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és
alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a vissza nem térítendő
támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
támogatási szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Kivételt képeznek azon esetek, amikor a Felhívásban az Irányító Hatóság előzetesen hozzájárul
egyes vagyonelemek, jogok vagy szolgáltatások értékesítéséhez, ezekben az esetekben nem kell
előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén is szükséges érvényesíteni a támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
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A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 48, de
legalább 2027. december 31-ig 49 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A Felhívás keretében az OFA Nonprofit Kft. jogosult támogatási kérelmet benyújtani, illetve a
Innovációs és Technológiai Minisztérium konzorciumi partnerként való bevonása szükséges.
A Felhívás keretében a fent felsorolt szervezeteknek a konzorcium létrehozására irányuló
együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a
tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a
projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Konzorciumok esetében a Projekt Fenntartási Jelentéseket a konzorciumvezetőnek kell
benyújtania következőképpen: a konzorcium tagok megküldik a szükséges információkat,

48
49

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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dokumentumokat, amit a konzorciumvezető összegezve belefoglal a Projekt Fenntartási
Jelentésébe, amiben már a rá vonatkozó információk is szerepelnek.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
támogatási szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány
használatával, postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási Szerződésben foglalt
kötelezettségeinek.

A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
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3.2. A jelentéstétel típusai
A jelentéstétel ütemezését a felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A fenntartási időszak kezdete a projektmegvalósítás befejezésnek időpontját követő nap, ennek
megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás befejezését (a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént) követő
nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a projektév kezdő napjától számított (tizenkét
hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az első Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása a
tárgyidőszakot követő 15 napon belül esedékes, így pl. ha a tárgyidőszak a Kedvezményezett
esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1.
Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. –
2023.szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát képező
időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024. október
15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan 2019.
október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
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Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén
- a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-5.3.7-VEKOP-17
JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás
fejlesztése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.

1.2. Fenntartási kötelezettség






A támogatást igénylő a támogatás visszafizetése mellett vállalja, hogy az alábbi
tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja: a
tanulmányok és kutatások, tananyagok elérhetőségét;
a projekt során kialakított szakmai honlapot;
eszközöket, gépjárműveket, informatikai fejlesztések eredményeit;
munkavédelmi és munkaügyi tájékoztatást.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült. A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § értelmében a kedvezményezett
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köteles projektszintű, kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a
projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027.
december 31-ig megőrizni.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

149

A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 50, de
legalább 2027. december 31-ig 51 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.

A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

50

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően

51

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
Az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási kötelezettség kezdő napja. A jelentés
tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
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Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 3 éves fenntartási időszak esetén:

A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. A 3. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2022.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2022. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén
- a PFJ-ben szükséges beküldeni.

152

GINOP-5.3.12-19
FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatásbővítés ösztönzése
című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a beruházó
a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a
munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja. A Záró
Projekt Fenntartási Jelentést a projekt keretében létrehozott utolsó munkahely létrehozásától
számított harmadik év végén kell benyújtani.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott megnövekedett átlagos
statisztikai létszámot a fenntartási időszak végéig fenntartja.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete, a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől
legalább három évig az érintett területen fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem
teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 52, de
legalább 2027. december 31-ig 53 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 180. § (2) pontja alapján, ha a támogatási szerződésben
fenntartási kötelezettséget állapítottak meg, de ezen időszakra indikátorok nem kerültek
meghatározásra és a támogatási szerződés sem írja elő az évenkénti teljesítést, a
kedvezményezettnek egy alkalommal, záró projekt fenntartási jelentést kell benyújtania.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek a fenntartási időszak végén Záró Projekt
Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a Támogatási Szerződésben foglaltak és a
fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az
elért számszerűsíthető eredményekről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

52
53

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a záró fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az ZPFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján szükséges meghatározni. A Záró Projekt
Fenntartási Jelentést a projekt keretében létrehozott utolsó munkahely létrehozásától számított
harmadik év végén kell benyújtani.
A Kedvezményezett ZPFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt egyszer kötelezett,
meghatározott benyújtási határidőre.
Az Irányító Hatóság a ZPFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a ZPFJ-hez szükséges a Támogatási Szerződés, „A Projekt műszakiszakmai tartalma és eredményei”, valamint „A Projekt indikátorai” elnevezésű mellékletében
szereplő, kötelező vállalások, és egyes esetekben a monitoring mutatók teljesítését alátámasztó
dokumentumok csatolandóak.
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GINOP-6.1.1-15
ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
KÉPZÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. . Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok
szerint kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató
bemutatja, hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden
ESZA program esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória
valamelyikébe tartozó indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az
adott operatív programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó
adatgyűjtést is biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban
foglalt indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás specifikus követelmények a GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és
közfoglalkoztatottak képzése című Felhívásra vonatkozóan
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1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.

1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:





A projekt keretében létrehozott portál elérhetőségének biztosítása és informatikai
rendszer fenntartása
A projekt keretében létrehozott portál időszakos tartalmi frissítése
A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének
biztosítása
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
159

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
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A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 54, de
legalább 2027. december 31-ig 55 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.
Az utolsóként benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek
minősül, amelyben a Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű
teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A Felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium
valamint a kormányhivatalok együttesen jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, melyek a
programot konzorciumot alkotva valósítják meg.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

54
55

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
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kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2019. október 1-től
2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges csatolni és a
PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
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alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.2-15
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELNŐTTEK DIGITÁLIS
KOMPETENCIÁJÁNAK FEJLESZTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA
DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.2-15 A hátrányos helyzetű felnőttek digitális
kompetenciájának fejlesztésének megvalósítására - Digitális szakadék csökkentése című
Felhívásra vonatkozóan
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1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja, különös tekintettel az alábbiakra:


a projekt keretében kifejlesztett IKER 1,IKER 2, IKER 3 és IKER 4 képzési programok,
tananyagait és segédanyagait, a mérési és értékelési eszközöket, a képzők felkészítő
anyagát,valamint az Európai Bizottság „A digitális kompetencia értelmezésének és
fejlesztésének európai keretrendszere” című jelentésének (EUR 26035 EN) magyarra
fordított, szakmailag lektorált és jóváhagyott változatát elérhetővé teszi a honlapon,



a háttér információs-rendszer (HIR) működtetése, abban tárolt adatok rendelkezésre
állása,



a projekt hátterét, fejlesztéseit és eredményeit tartalmazó honlap és annak tartalmának
folyamatos elérhetősége.

166

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a zárójegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 56, de
legalább 2027. december 31-ig 57 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.
Az utolsóként benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek
minősül, amelyben a Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű
teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A GINOP-6.1.2-15 kódszámú Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában van lehetőség.
A felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség, valamint a Digitális Jólét Nonprofit Kft. együttesen jogosult
támogatási kérelmet benyújtani, amelyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg.

56
57

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
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A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan 2019.
október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
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foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
- a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó igazolására a
cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is igazolást kell kérnie a
Kedvezményezettnek;
- továbbá a projektmegvalósítás befejezését követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A nyilatkozaton
pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen, vagy a megvalósítási
helyen dolgozik;
- ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.3-17
IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a Felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése
című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
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adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. (egyes Kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy
-

-

a projekt keretében megvalósított infrastrukturális és ingatlan beruházást, valamint a
projekt során beszerzett eszközöket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,
a támogatás visszafizetésének terhe mellett fenntartja.
az elkészült digitális tartalom (amennyiben a projekt szempontjából releváns)
elérhetőségét a fenntartási időszak végéig biztosítja.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 58, de
legalább 2027. december 31-ig 59 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.

58
59

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: Szakképzési centrum
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A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. A jelentés benyújtása
15 napon belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést
az EPTK felületen keresztül a Kedvezményezettnek.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni..
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.4-16
MUNKAERŐ-PIACI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A
KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás specifikus monitoring követelmények a GINOP-6.1.4-16 Munkaerő-piaci
kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. (egyes Kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.

1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:





A projekt keretében létrehozott portál elérhetőségének biztosítása; informatikai
rendszerben tárolt projektadatok elérhetőségének biztosítása.
A projekt keretében létrehozott portál időszakos tartalmi frissítése;
A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása;
A projekt keretében beszerzett ingatlan és tárgyi eszközök fenntartása

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint a kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
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egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.
A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § értelmében a kedvezményezett köteles projektszintű,
kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig megőrizni.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Amennyiben a Kedvezményezett nagyvállalat és a valamely infrastrukturális vagy termelő
beruházást magában foglaló projektet valósított meg a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§ (2)
bekezdése alapján a projekt megvalósítás befejezésétől számított 10 évig, állami támogatás
formájában nyújtott támogatás esetén az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján
alkalmazandó időtartamig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az utolsó
kifizetéstől számított tíz éven belül, de legalább 2027-ig a termelő tevékenységet nem helyezi át
az Európai Unión kívülre.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
támogatási szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
és a záró-jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával
idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Kivételt képeznek azon esetek, amikor a Felhívásban az Irányító Hatóság előzetesen hozzájárul
egyes vagyonelemek, jogok vagy szolgáltatások értékesítéséhez, ezekben az esetekben nem kell
előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén is szükséges érvényesíteni a támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a zárójegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 60, de
legalább 2027. december 31-ig 61 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A támogatási szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.

60
61

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A Felhívás keretében a Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért konzorcium vezetésével
létrejövő, a Innovációs és Technológiai Minisztérium alkotott konzorciumként nyújthat be támogatási
kérelmet.
A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Konzorciumok esetében a Projekt Fenntartási Jelentéseket a konzorciumvezetőnek kell
benyújtania következőképpen: a konzorcium tagok megküldik a szükséges információkat,
dokumentumokat, amit a konzorciumvezető összegezve belefoglal a Projekt Fenntartási
Jelentésébe, amiben már a rá vonatkozó információk is szerepelnek.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
támogatási szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány
használatával, postai úton tehet eleget a felhívásban és a támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
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a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A fenntartási időszak kezdete a projektmegvalósítás befejezésnek időpontját követő nap, ennek
megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás befejezését (a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént) követő
nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő naptári/üzleti év utolsó napja.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
A költségvetési szervek számviteli politikája értelmében a költségvetés naptári évre készül január
1-től december 31-ig tart.
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019.szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az első Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30.
A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
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A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan tehát
2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.5-17
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA NAGYVÁLLALATOK
MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalatok munkavállalói számára című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Kötelező vállalások
A Kedvezményezett az alábbi táblázatban felsorolt vállalásokat köteles a megjelölt határidőig
teljesíteni, illetve a felsorolt mutatókról adatot szolgáltatni:
Vállalás

A Felhívás 4.4.2
Kiválasztási kritériumok 7.
értékelési szempont alapján
tett, a fenntartási időszakra
vonatkozó vállalás teljesítése

Célérték

Célérték elérés időpontja

A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti
érvényes tanulószerződésben,
együttműködési megállapodásban
(amely alapján gyakorlati
képzésben részesít tanulókat)
foglalt tanulói létszám

fenntartási idő vége

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül
benyújtásra, a kötelező vállalásokat minden konzorciumi tagnak teljesítenie kell.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező vállalások a Felhívás 3.4.1.1 fejezet szerinti műszakiszakmai tartalom részét képezik, a támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 2014-2020 programozási időszakban az
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egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben a felhívás 4.4.2. Tartalmai értékelés
pontjában foglalt szempontrendszer 2., 4., 5., 7., 11., 12., és 13. pontjaihoz kapcsolódó,
támogatási kérelemben rögzített vállalások támogatás esetén a támogatói okiratban is rögzítésre
kerülnek, teljesítésük szerződéses kötelezettségnek minősül.
1.3. Fenntartási kötelezettség
Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:





A megvalósult képzések kommunikációja a támogatást igénylő honlapján.
A tananyagok, oktatási segédanyagok, illetve az elégedettségmérés eredményeinek
hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső
képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény,
projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
A tartalmi értékelési szempontok 7. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési
megállapodással való rendelkezés) szerinti vállalás teljesítése a fenntartási időszakban.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § értelmében a Kedvezményezett köteles projektszintű,
kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig megőrizni.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
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A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 62, de
legalább 2027. december 31-ig 63 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség

62

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően
63 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.

189

A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik,
így az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási kötelezettség kezdő napja. A
jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított projektév (tizenkét hónap) utolsó
napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: nagyvállalkozás
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében 2020. október 15-ig kell beküldenie az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
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lefedett beszámolási időszak azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
-

a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye Hatószerinti önkormányzattól is
igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;

-

továbbá a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik;

-

ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt
megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
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alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.6-17
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása
mikro-, kis-, és középvállalatok munkavállalói számára című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.

1.2. Kötelező vállalások
A Kedvezményezett az alábbi táblázatban felsorolt vállalást köteles a megjelölt határidőig
teljesíteni, illetve adatot szolgáltatni:
Kötelező vállalás

Célérték64

A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási
kritériumok 6. értékelési
szempont alapján tett, a
fenntartási időszakra vonatkozó
vállalás teljesítése

A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti
érvényes tanulószerződésben,
együttműködési megállapodásban
(amely alapján gyakorlati képzésben
részesít tanulókat) foglalt tanulói
létszám

Teljesítés időpontja

Fenntartási idő vége

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül
benyújtásra, a kötelező vállalásokat minden konzorciumi tagnak teljesítenie kell. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a fenti vállalások a Felhívás 3.4.1.1 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom
részét képezik, Támogatói Okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozó, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
64

A százalékban meghatározott vállalások esetében a munkavállalók számánál egész számokat szükséges megadni és ennek az értéknek el kell
érnie vagy meg kell haladnia az egyes vállalások esetében előírt minimális célértéket.
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alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pont c)
alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben a Felhívás 4.4.2. Tartalmai értékelés
pontjában foglalt szempontrendszer 2., 4., 6., 7., 10/A vagy 10/B és 11. pontjaihoz kapcsolódó,
támogatási kérelemben rögzített vállalások a Támogatói Okiratban is rögzítésre kerülnek,
teljesítésük szerződéses kötelezettségnek minősül.
1.3. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:





A megvalósult képzések kommunikációja a Kedvezményezett honlapján.
A tananyagok, oktatási segédanyagok, illetve az elégedettségmérés eredményeinek
hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső
képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény,
projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
A tartalmi értékelési szempontok 6. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési
megállapodással való rendelkezés) szerinti, fenntartási időszakra vonatkozó vállalás
teljesítése.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § értelmében a Kedvezményezett köteles projektszintű,
kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig megőrizni.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
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2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 65, de
legalább 2027. december 31-ig 66 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A Felhívás keretében Támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is van
lehetőség.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

65

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően

66

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően

197

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
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Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 3 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: Korlátolt felelősségű társaság
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
Az 3. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak azaz 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 3. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2022.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2022. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
-

a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is
igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;

-

továbbá a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik.

-

Ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót
foglalkoztat a projekt megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.
199

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.7-17
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALATOK ÉS NAGYVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI
SZÁMÁRA INDÍTOTT KÉPZÉSEK SZAKMAI TÁMOGATÓ PROGRAMJA

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása
mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések
szakmai támogató programja című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől
számított 5 évig fenntartja:
- a tanulmányok elérhetőségét;
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- a projekt során kialakított szakmai honlapot;
- eszközöket, informatikai fejlesztések eredményeit.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a
szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható
bérbe, illetve terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 67, de
legalább 2027. december 31-ig 68 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A GINOP-6.1.7-17 kódszámú Felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumban nyújthat be támogatási
kérelmet.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

67
68

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)

3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
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a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorcium
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
Az 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak, azaz 2021. október 1. –
2022. szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
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A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén
- a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.8-17
VÁLLALATI KÉPZŐ KÖZPONTOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS
MŰKÖDTETÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok
rendszerének kialakítása és működtetése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartásra vonatkozó Kötelező vállalások
A Kedvezményezett az alábbi táblázatban felsorolt vállalásokat köteles a megjelölt határidőig
teljesíteni, illetve a felsorolt mutatókról adatot szolgáltatni:
Vállalás

Célérték

Célérték elérés
időpontja

A Felhívás 4.4.2
Kiválasztási kritériumok
6.69 értékelési
szempont alapján tett, a
fenntartási időszakra
vonatkozó vállalás
teljesítése

A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti
érvényes tanulószerződésben,
együttműködési megállapodásban (amely
alapján gyakorlati képzésben részesít
tanulókat) foglalt tanulói létszám

fenntartási idő vége

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül
benyújtásra, a kötelező vállalásokat minden konzorciumi tagnak teljesítenie kell.
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A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 6. értékelési szempont: Tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással
való rendelkezés
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező vállalások a 3.4.1.1 fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezik, a Támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, 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) 1.
mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben a felhívás 4.4.2. Tartalmai értékelés
pontjában foglalt szempontrendszer 2., 4., 5., 6., 9., 10., és 12. pontjaihoz kapcsolódó, támogatási
kérelemben rögzített vállalások támogatás esetén a támogatási szerződésben is rögzítésre
kerülnek, teljesítésük szerződéses kötelezettségnek minősül.
1.3. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:
1. A megvalósult képzések honlapon való kommunikációja.
2. A tananyagok, oktatási segédanyagok illetve az elégedettségmérés eredményeinek
hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső
képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény,
projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
3. A támogatásban részesülő szervezet felnőttképzési engedélye fenntartásának
biztosítása a fenntartási időszak végéig.
4. A támogatásban részesülő szervezet által a projektben megvalósított beruházási
tevékenység keretében beszerzett és kialakított infrastruktúra képzési célra történő
hasznosítása a fenntartási időszak végéig.
5. A tartalmi értékelési szempontok 6. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy
együttműködési megállapodással való rendelkezés) szerinti vállalás teljesítése a
fenntartási időszakban.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
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A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § értelmében a kedvezményezett köteles projektszintű,
kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig megőrizni.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség a Felhívás 4.1 ah) pontjában foglaltak szerint.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 70, de
legalább 2027. december 31-ig 71 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően

71

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik,
így a fenntartási időszak, valamint a vállalási időszak kezdete és vége megegyezik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
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A fenntartási időszak kezdete a projektmegvalósítás befejezésnek időpontját követő nap, ennek
megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás befejezését (a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént) követő
nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő projektév utolsó napja.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: nagyvállalkozás
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az első Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezettnek 2020. október 15-ig kell beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. PFJ, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által lefedett beszámolási
időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát képező időszak. Az 5.
PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024. október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
-

a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
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igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is
igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;
-

továbbá a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik.

-

Ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót
foglalkoztat a projekt megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.9-18
ÁGAZATI KÉPZŐ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A KÖZLEKEDÉSI
ÁGAZATBAN

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.9-18 Ágazati Képző Központ kialakítása a
közlekedési ágazatban című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett,
létrehozott vagyontárgyakat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja
az alábbiak tekintetében:








A projekt keretében a Közlekedési ágazati Képző Központ működtetéséhez létrehozott
informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és üzemeltetése.
A Közlekedési Ágazati Képző Központ projekt keretében kialakított szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása az ágazatban működő vállalkozások, valamint iskolarendszerű
szakképzést és felnőttképzést biztosító képző intézmények, továbbá ágazati szakmai és
érdekképviseleti szervezetek érdekeltek számára.
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök képzési célú fenntartása.
A megvalósítási helyszínül szolgáló, a projekt keretében létrehozott Képzési Központ a
fenntartási időszak végéig kizárólag a képzési célra, a Képző Központ működtetésére
használható.
A készségkártya rendszer működtetése a fenntartási időszak alatt

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség a Felhívás 4.1 ah) pontjában foglaltak szerint.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
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jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 72, de
legalább 2027. december 31-ig 73 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően
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272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik,
így a fenntartási időszak, valamint a vállalási időszak kezdete és vége megegyezik.
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A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A fenntartási időszak kezdete a projektmegvalósítás befejezésnek időpontját követő nap, ennek
megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás befejezését (a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént) követő
nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő projektév utolsó napja.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az első Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezettnek 2020. október 15-ig kell beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. PFJ, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által lefedett beszámolási
időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát képező időszak. Az 5.
PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024. október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
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Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
-

a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is
igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;

-

továbbá a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik.

-

Ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót
foglalkoztat a projekt megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.1.10-19
A GAZDASÁG FOKOZATVÁLTÁSÁT TÁMOGATÓ INNOVATÍV
KÉPZÉSEK

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1. résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2. szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.1.10-19 A gazdaság fokozatváltását
támogató innovatív képzések című felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett, létrehozott vagyontárgyakat,
termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:





A projekt keretében létrehozott informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és
üzemeltetése.
A projekt keretében kialakított szolgáltatásokhoz, eredménytermékekhez való hozzáférés
biztosítása az ágazatban működő vállalkozások, valamint iskolarendszerű szakképzést és
felnőttképzést biztosító képző intézmények, továbbá ágazati szakmai és érdekképviseleti
szervezetek érdekeltek számára
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök képzési célú fenntartása.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
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egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség a Felhívás 4.1 pontjában foglaltak szerint.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 74, de
legalább 2027. december 31-ig 75 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek

74

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően

75

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik,
így a fenntartási időszak, valamint a vállalási időszak kezdete és vége megegyezik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
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A fenntartási időszak kezdete a projektmegvalósítás befejezésnek időpontját követő nap, ennek
megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projektmegvalósítás befejezését (a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént) követő
nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő projektév utolsó napja.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.

Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2021. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2021. október 1-től kezdődik, így az első Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az első Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezettnek 2022. október 15-ig kell beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2023. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2024. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2024. október 1. – 2025.
szeptember 30, benyújtási határideje 2025. október 15.
Az 5. PFJ, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által lefedett beszámolási
időszak, azaz 2025. október 1. – 2026. szeptember 30. a jelentés tárgyát képező időszak. Az 5.
PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2026. október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2021. október 1-től 2026. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
A PFJ mellékleteként bekérendő, amennyiben a székhely és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér:
-

a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez
kapcsolódó iparűzési adó megfizetéséről szóló hatósági igazolás. Az iparűzési adó
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igazolására a cég székhelye és megvalósítási helye szerinti önkormányzattól is
igazolást kell kérnie a Kedvezményezettnek;
-

továbbá a projekt megvalósítás befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítási
helyszínen foglalkoztatott munkavállalókra munkahely-fenntartási nyilvántartás. A
nyilatkozaton pontosan elkülönítve kell szerepelnie, hogy a munkavállaló a székhelyen,
vagy a megvalósítási helyen dolgozik.

-

Ezen felül szükséges benyújtani egy nyilatkozatot is, melyben a büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót
foglalkoztat a projekt megvalósítás helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti.

Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.1-VEKOP-15
RÉSZVÉTEL AZ OECD FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS
KOMPETENCIAMÉRÉSE PROGRAMJÁBAN (PIAAC)

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP 6.2.1-VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek
Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:


A projekt keretében létrehozott portál elérhetőségének biztosítása és tartalmának
időszakos frissítése.
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A projekt keretében létrejött informatikai/információs rendszer fenntartása.
A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint beszámolóját az Irányító Hatóság
jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 76, de
legalább 2027. december 31-ig 77 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.
Az utolsóként benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek
minősül, amelyben a Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű
teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A Felhívás keretében a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
és a Központi Statisztikai Hivatal együttesen jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a
programot, konzorciumot alkotva valósítják meg.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.

76
77

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel típusai
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A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer – a
Kedvezményezett kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan 2019.
október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
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alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.2-VEKOP-15
A SZAKKÉPZÉST VÉGZETTSÉG NÉLKÜL ELHAGYÓK SZÁMÁNAK
CSÖKKENTÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP 6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség
nélkül elhagyók számának csökkentése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.

1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:





A projekt keretében létrehozott portál elérhetőségének biztosítása és tartalmának
időszakos frissítése.
A projekt keretében létrehozott portál időszakos tartalmi frissítése.
A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének
biztosítása.
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
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igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
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megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 78, de
legalább 2027. december 31-ig 79 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.
Az utolsóként benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek
minősül, amelyben a Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű
teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A Felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Központi
Statisztikai Hivatal együttesen jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot
konzorciumot alkotva valósítják meg.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.

78
79

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási
szerződés tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)

3.2. Jelentéstétel
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A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente kötelezett,
meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tag
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan 2019.
október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
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foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.
Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.3-17
A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a Felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.







A Kedvezményezett vállalja:
A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítását
a szakképzési centrum, az FM fenntartásban lévő intézmények esetében a fejlesztéssel
érintett intézmények honlapjának tematikus aloldalán.
A projekt keretében megvalósított infrastrukturális és ingatlan beruházás valamint a
beszerzett tárgyi eszközök fenntartását, átadott eszközök esetében a fenntartás
ellenőrzését.
A cselekvési terv legalább kétévenként történő felülvizsgálatát.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
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A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 80, de
legalább 2027. december 31-ig 81 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.

80

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően

81

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően
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Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.

A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
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Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tag
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2020. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2019. október 1-től
2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.4-VEKOP-16
A 21. SZÁZADI SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS MINŐSÉGÉNEK,
VALAMINT TARTALMÁNAK FEJLESZTÉSE
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás specifikus monitoring követelmények a GINOP-6.2.4-16 A 21. századi szakképzés
és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése című felhívásra
vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
A kedvezményezett az adatgyűjtést az adatfeldolgozási szerződésben meghatározott feltételek
szerint köteles végrehajtani.
A felhívásban foglalt feladatok szervezeti adatgyűjtést igényelnek, a célcsoportot érintő
tevékenységek (tanárképzési elem) esetében azonban egyéni adatgyűjtés szükséges.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:
 A projekt keretében létrehozott portál elérhetőségének biztosítása és informatikai rendszer
fenntartása
 A projekt keretében létrehozott portál időszakos tartalmi frissítése
 A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása
 A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és

249

egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Amennyiben a kedvezményezett nagyvállalat és a valamely infrastrukturális vagy termelő
beruházást magában foglaló projektet valósított meg a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§ (2)
bekezdése alapján a projekt megvalósítás befejezésétől számított 10 évig, állami támogatás
formájában nyújtott támogatás esetén az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján
alkalmazandó időtartamig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az utolsó
kifizetéstől számított tíz éven belül, de legalább 2027-ig a termelő tevékenységet nem helyezi át
az Európai Unión kívülre.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
támogatási szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
és a záró-jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával
idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Kivételt képeznek azon esetek, amikor a felhívásban az Irányító Hatóság előzetesen hozzájárul
egyes vagyonelemek, jogok vagy szolgáltatások értékesítéséhez, ezekben az esetekben nem kell
előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén is szükséges érvényesíteni a támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a zárójegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 82, de
legalább 2027. december 31-ig 83 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A támogatási szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
támogatási szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány
használatával, postai úton tehet eleget a felhívásban és a támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel típusa
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
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A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2019. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2019. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2019. október 1. – 2020. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így a Kedvezményezett esetében szeptember 30, akkor 2020. október 15-ig kell
a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2020. október 1. – 2021.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2021. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30, benyújtási határideje 2023. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2024.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.5-VEKOP-19
SZAKMAI KÉPZÉS DIGITÁLIS MÓDSZERTANÁNAK EGYSÉGESÍTÉSE
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. A
legfontosabb változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös
indikátorok jelentik, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten
összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
feltételek alapján nem kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont
célcsoportról.
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.2.5-VEKOP-19 Szakmai képzés digitális
módszertanának egységesítése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett, létrehozott vagyontárgyakat,
termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:
- A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása
- A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása.
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A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete, a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:
A Kedvezményezett - konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tag - a
projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a
projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
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Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 84, de
legalább 2027. december 31-ig 85 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek

84
85

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
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Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2020. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2020. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2020. október 1. – 2021. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2021. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2023. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024.
szeptember 30, benyújtási határideje 2024. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2024. október 1. – 2025. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2025.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak a konzorcium valamennyi tagjának 2020. október 1-től
2025. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban kötelező jelleggel, csupán a ZPFJ-hez szükséges a Támogatási
Szerződés. „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei”, valamint „A Projekt indikátorai”
elnevezésű mellékletében szereplő, kötelező vállalások, és egyes esetekben a monitoring
mutatók teljesítését alátámasztó dokumentumok csatolandóak.
A PFJ-khez mellékletet nem szükséges benyújtani, kivéve, ha a projekt megvalósításának
helyszíne és a Kedvezményezett székhelye vagy telephelye nem azonos, valamint ha a PFJ-ben
rögzített indikátorértékek alátámasztása szükséges. Ezekben az esetekben az iparűzési adó
befizetésére és a foglalkoztatottak számára vonatkozó igazoló dokumentum kérhető, továbbá az
indikátorok igazolása céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől.
Azon támogatott projektek esetében, ahol a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási
helyszínek száma 3 vagy annál több, a Támogató a Kedvezményezett székhelye és a támogatott
projekt két megvalósítási helye szerinti illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolásban
maximalizálta a bekérendő dokumentumok számát. A 3 vagy annál több megvalósítási helyszín
közül a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, azon két megvalósítási helyről szükséges
iparűzési adó megfizetéséről szóló igazolást benyújtania, amely megvalósítási helyekre a
Kedvezményezett a legtöbb elszámolható költséget tart nyilván a támogatott projekt kapcsán.
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Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.6-20
ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK, OKOS STRUKTÚRÁK ÉS KÉPZŐHELY
ALTERNATÍVÁK
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás specifikus monitoring követelmények a GINOP-6.2.6-20 Ágazati képzőközpontok,
okos struktúrák és képzőhely alternatívák című felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
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a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
A kedvezményezett az adatgyűjtést az adatfeldolgozási szerződésben meghatározott feltételek
szerint köteles végrehajtani.
A felhívásban foglalt feladatok szervezeti adatgyűjtést igényelnek, a célcsoportot érintő
tevékenységek (tanárképzési elem) esetében azonban egyéni adatgyűjtés szükséges.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett,
létrehozott vagyontárgyakat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja
az alábbiak tekintetében:
-

-

A projekt keretében létrehozott informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és
üzemeltetése.
A projekt keretében kialakított szolgáltatásokhoz, eredménytermékekhez való hozzáférés
biztosítása az ágazatban működő vállalkozások, valamint iskolarendszerű szakképzést és
felnőttképzést biztosító képző intézmények, továbbá ágazati szakmai és érdekképviseleti
szervezetek érdekeltek számára.
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása, üzemeltetése.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
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egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama:

A kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
Amennyiben a kedvezményezett nagyvállalat és a valamely infrastrukturális vagy termelő
beruházást magában foglaló projektet valósított meg a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§ (2)
bekezdése alapján a projekt megvalósítás befejezésétől számított 10 évig, állami támogatás
formájában nyújtott támogatás esetén az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján
alkalmazandó időtartamig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az utolsó
kifizetéstől számított tíz éven belül, de legalább 2027-ig a termelő tevékenységet nem helyezi át
az Európai Unión kívülre.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
támogatási szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
és a záró-jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával
idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Kivételt képeznek azon esetek, amikor a felhívásban az Irányító Hatóság előzetesen hozzájárul
egyes vagyonelemek, jogok vagy szolgáltatások értékesítéséhez, ezekben az esetekben nem kell
előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
általános szerződési feltételek között vagy a felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén is szükséges érvényesíteni a támogatási szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a zárójegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 86, de
legalább 2027. december 31-ig 87 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A támogatási szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.

86
87

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
támogatási szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány
használatával, postai úton tehet eleget a felhívásban és a támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
kedvezményezett
korrekció
keretében
pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel típusa
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A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2022. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2022. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2022. október 1. – 2023. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2023. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2024. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2024. október 1. – 2025.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2025. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2025. október 1. – 2026.
szeptember 30, benyújtási határideje 2026. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2026. október 1. – 2027. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2027.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2022. október 1-től 2027. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó befizetéséről és a projektben
foglalkoztatottak számáról információ kérhető, továbbá az indikátorok igazolása céljából
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alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni. Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.8-VEKOP-20
EGYES SZAKMÁK DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉSE
A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.2.8-VEKOP-20 Egyes szakmák digitális
tananyagfejlesztése című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1., és 2. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása
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érdekében a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport
tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek
közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#
1.2. Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett,
létrehozott vagyontárgyakat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja
az alábbiak tekintetében:
-

-

A projekt keretében létrehozott informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és
üzemeltetése.
A projekt keretében kialakított digitális tananyagokhoz való hozzáférés biztosítása az
ágazatban működő vállalkozások, valamint iskolarendszerű szakképzést és felnőttképzést
biztosító képző intézmények, továbbá ágazati szakmai és érdekképviseleti szervezetek
érdekeltek számára.
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása, üzemeltetése.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
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igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Béralapú támogatás esetén a támogatást igénylőnek érvényesítenie kell a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségre vonatkozó feltételeket.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó általános szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projekt megvalósítás befejezését követő nap.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
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A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig88, de
legalább 2027. december 31-ig 89 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak végén a Kedvezményezettnek az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben (amely
Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek (ZPFJ) minősül) kell beszámolnia a Támogatási
Szerződésben foglaltakról és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a projekt
működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.
A jelentést elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőként
kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható,
míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben, az Irányító Hatóság előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

88
89

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett Záró Projekt Fenntartási Jelentést formai és szakmai szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a Záró Projekt Fenntartási Jelentéssel kapcsolatban hiányosságok
merülnek fel, az Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15
napos határidő kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a
Kedvezményezettet.
Amennyiben a Záró Projekt Fenntartási Jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó
hiányosságokat a Kedvezményezett korrekció keretében pótolhatja. A korrekciók elvégzésére a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére.
A ZPFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. A jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén a ZPFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A Kedvezményezett ZPFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt a fenntartási időszak
lejártát követően kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
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Az Irányító Hatóság a ZPFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tagok
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2020. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2020. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2020. október 1. – 2021. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2021. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2021. október 1. – 2022.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2022. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2022. október 1. – 2023.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2023. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024.
szeptember 30, benyújtási határideje 2024. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2024. október 1. – 2025. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2025.
október 15.
3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.Az esetleges
(opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen keresztül szükséges
csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.7-20
ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS SZAKMAI
FELKÉSZÍTÉSE AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRÁRA

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.2.7-20 Ágazati képzőközpontok
infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára című Felhívásra
vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
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A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett, létrehozott vagyontárgyakat,
termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:





A projekt keretében létrehozott informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és
üzemeltetése.
A projekt keretében kialakított szolgáltatásokhoz, eredménytermékekhez való hozzáférés
biztosítása az ágazatban működő vállalkozások, valamint iskolarendszerű szakképzést és
felnőttképzést biztosító képző intézmények, továbbá ágazati szakmai és érdekképviseleti
szervezetek érdekeltek számára.
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása, üzemeltetése.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
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egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.

2. Fenntartási időszakra vonatkozó szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV esetében 3 évig
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási
Szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt
fenntartja. Ha a Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító
Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
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és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 90, de
legalább 2027. december 31-ig 91 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek

90
91

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció
Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
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A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tag
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2022. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2022. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2022. október 1. – 2023. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2023. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2023. október 1. – 2024.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2024. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2024. október 1. – 2025.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2025. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2025. október 1. – 2026.
szeptember 30, benyújtási határideje 2026. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2026. október 1. – 2027. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2027.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2022. október 1-től 2027. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni.A Felhívás
3.6.1. pontja alapján a megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell
lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:




iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,
engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem
elegendő).
Az előző bekezdésben felsorolt dokumentumok a Felhívásban és a Támogatási Szerződés foglalt
ütemezésnek megfelelően a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése
során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A
dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhető.
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Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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GINOP-6.2.9-VEKOP-20
ÖSZTÖNZŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA A SZAKKÉPZÉSBEN

A 2007-2013 programozási időszakhoz képest a 2014-2020-as időszak esetében az ESZA
finanszírozású programokra vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoringgal kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma. Ez a
Támogatóra és a Kedvezményezettekre nézve is többlet feladatokat jelent. A legfontosabb
változásokat az 1304/2013/EK rendelet I. és II. mellékletében foglalt közös indikátorok jelentik,
amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve
összesíthetők lesznek.
A közös indikátorok két fő kategóriája van:
1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok,
2) szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok.
A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint
kell a Támogatónak adatot gyűjtenie. Ehhez kapcsolódóan a Monitoring Tájékoztató bemutatja,
hogy a Kedvezményezettnek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van. Minden ESZA program
esetében a Támogatónak kötelezően gyűjtenie kell a fenti két kategória valamelyikébe tartozó
indikátorok alapján a monitoring adatokat. Ezen kívül, a Támogatónak az adott operatív
programban meghatározott program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtést is
biztosítani kell. Ezért a Kedvezményezettnek adatot kell szolgáltatnia a felhívásban foglalt
indikátorokhoz kapcsolódóan.
A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen,
valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót. Belépéskori és
kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a
projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok
összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket
követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a
Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#
1. Felhívás-specifikus követelmények a GINOP-6.2.9-VEKOP-20 Ösztönzőrendszer kialakítása
a szakképzésben című Felhívásra vonatkozóan
1.1. Egyéni szintű adatgyűjtés a résztvevőkről
A Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
281

a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor nyilatkozatot szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni (egyes kedvezményezettek esetében a
NISZ felületen történik az adatrögzítés és később kerül az EPTK közös adatbázisába az adat). A
Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés
rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel.
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai körében, azaz
résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
1.2. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett, létrehozott vagyontárgyakat,
termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja, támogató előzetes
hozzájárulása nélkül nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, használatra az alábbiak
tekintetében:




A projekt keretében létrehozott informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és
üzemeltetése.
A projekt keretében kialakított módszertanokhoz való hozzáférés biztosítása az szakképző
intézmények számára
A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak fenntartása,
üzemeltetése.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
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A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt
fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.
2. Fenntartási időszakra vonatkozó szabályok, definíciók
2.1. A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók
A projekt fenntartási időszakának kezdete a projektmegvalósítás befejezését követő nap. A
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 41. pontja alapján a projektmegvalósítás
befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
2.2. A projekt fenntartási időszakának időtartama
A Kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében foglaltaknak; a projektje a Támogatási Szerződésben
foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja. Ha a
Kedvezményezett e kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai
beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
Az Irányító Hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok
nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a
vizsgálandó projekteket.
Ha a Kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Irányító Hatóság a
Támogatási Szerződéstől elállhat és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
elfogadásáig és a Záró Jegyzőkönyv kiállításáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti időtartamon túli, de az
Általános Szerződési Feltételek között vagy a Felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek
megsértése esetén szükséges érvényesíteni a Támogatási Szerződésben rögzített szankciókat,
és a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szemben elszámolási
kötelezettség is fennáll.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt
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Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró
Jegyzőkönyv elkészült.
A Kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani és megőrizni a támogatási döntés meghozatala napjától számított 10 évig 92, de
legalább 2027. december 31-ig 93 ; ezen időpontig fennáll az ellenőrzés-tűrési kötelezettsége,
továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

3. Jelentéstételi kötelezettség
A Támogatási Szerződésben a projekt megvalósítás befejezésétől vagy az Irányító Hatóság
döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a
Kedvezményezett számára. A fenntartási időszak a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem érinti, ha az Irányító Hatóság döntése alapján a
jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul.
A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve
a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a
Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a
projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Az utolsóként
benyújtott Projekt Fenntartási Jelentés Záró Projekt Fenntartási Jelentésnek minősül, amelyben a
Kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.
A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszeren - EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon
nem kell benyújtani.
Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, az Irányító Hatóság
Támogatási Szerződés szerinti bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a Kedvezményezett kizárólag a
formanyomtatvány használatával postai úton tehet eleget a Felhívásban és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.
A PFJ és a ZPFJ űrlapja az EPTK felületen, az alábbi útvonalon érhető el:
Projektjeim / [Szerződés kiválasztása] / Szerződés / Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés
tartalma / Fenntartási időszak adatai felületen elérhetőek
3.1. A jelentés formai és szakmai ellenőrzése, hiánypótlás, korrekció

92
93

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18.§-ának megfelelően.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. §-ának megfelelően.
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Az Irányító Hatóság a négy szem elvének megfelelően, a beérkezést követő 30 napon belül a
monitoring és információs rendszerben ellenőrzi a beérkezett jelentést - formai és szakmai
szempontokat is tartalmazó - előre összeállított ellenőrző listák alapján.
Az ellenőrzés esetleges felfüggesztésének ideje (pl: helyszíni ellenőrzés elrendelése,
szabálytalansági eljárás időtartama) nem számít bele az ellenőrzésre rendelkezésre álló 30
napba.
Ha az ellenőrzés során a fenntartási jelentéssel kapcsolatban hiányosságok merülnek fel, az
Irányító Hatóság a jelentés beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 15 napos határidő
kitűzésével kizárólag a hiány pótlására, illetve a hiba javítására szólítja fel a Kedvezményezettet.
Amennyiben a jelentésről elutasító döntés születik az elutasítást kiváltó hiányosságokat a
Kedvezményezett
korrekció keretében pótolhatja.
A
korrekciók
elvégzésére
a
Kedvezményezettnek az értesítés kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére
Az PFJ ellenőrzés folyamatának részletes szabályozása a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet I.
melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) 296.1 – 306.3 pontjaiban található.
A Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a
Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a fenntartási időszak alatt a jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem
a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy
hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
Amennyiben a fentiek alapján nem teljesítés kerül megállapításra, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) alapján a Támogató részéről
elállásra, illetve szabálytalansági gyanú bejelentésére kerülhet sor, továbbá szándékos vagy
ismételt jogsértés esetén a támogatási rendszerből való kizárást is eredményezhet (figyelemmel
különösen az EMK 295.2. és 301. pontjaira)
3.2. Jelentéstétel
A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint
kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a
jelentéstételi kötelezettsége projektév szerint kerül meghatározásra
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén
a jelentések tárgyidőszaka a projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik.
A projektév szerinti jelentéstétel esetén az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a fenntartási
kötelezettség kezdő napja. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított
projektév (tizenkét hónap) utolsó napja.
A következő fenntartási jelentés tárgyidőszaka az első PFJ záró dátumát követő napon kezdődik.
A jelentéstételi kötelezettség e szerint ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig.
A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer
kötelezett, meghatározott benyújtási határidőn belül.
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Példa a projekt fenntartási jelentések benyújtására 5 éves fenntartási időszak esetén:
Kedvezményezett: konzorciumvezető és konzorciumi tag
A projektmegvalósítás befejezésének dátuma 2023. szeptember 30. A jelentéstételi kötelezettség
2023. október 1-től kezdődik, így az 1. Projekt Fenntartási Jelentés esetében a jelentés tárgyát
képező időszak kezdő napja is ez a dátum. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben a jelentés
tárgyát képező időszak eszerint 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. Benyújtása 15 napon
belül esedékes, így 2024. október 15-ig kell a Kedvezményezettnek beküldeni az 1. Projekt
Fenntartási Jelentést az EPTK felületen keresztül.
A 2. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2024. október 1. – 2025.
szeptember 30. A 2. PFJ benyújtási határideje 2025. október 15.
A 3. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2025. október 1. – 2026.
szeptember 30. A 3. PFJ benyújtási határideje 2026. október 15.
A 4. Projekt Fenntartási Jelentés által lefedett beszámolási időszak 2026. október 1. – 2027.
szeptember 30, benyújtási határideje 2027. október 15.
Az 5. Projekt Fenntartási Jelentés, mely egyben a ZPFJ is (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) által
lefedett beszámolási időszak, azaz 2027. október 1. – 2028. szeptember 30. a jelentés tárgyát
képező időszak. Az 5. PFJ/ZPFJ (Záró Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtási határideje 2028.
október 15.
A fenti példa alapján a fenntartási időszak 2023. október 1-től 2028. szeptember 30-ig tart.
Az Irányító Hatóság a PFJ-ben szolgáltatott adatok hitelességét közhiteles nyilvántartásból,
valamint kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti, ahol a
projektdossziénak teljes körűen rendelkezésre kell állnia.

3.3. Jelentés mellékleteként benyújtandó dokumentumok
A fenntartási időszakban a PFJ mellékleteként az iparűzési adó, továbbá az indikátorok igazolása
céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a Kedvezményezettől. Az egyéb, a Támogatási
Szerződés/Okirat mellékletei szerinti adatszolgáltatás, valamint egyes esetekben, az azok
teljesítését alátámasztó dokumentumok csupán a ZPFJ-hez szükséges a csatolni. A Felhívás
3.6.1. pontja alapján a megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell
lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:




iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,
engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem
elegendő).
Az előző bekezdésben felsorolt dokumentumok a Felhívásban és a Támogatási Szerződés foglalt
ütemezésnek megfelelően a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése
során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A
dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhető.
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Az esetleges (opcionális vagy kötelező) mellékleteket, nyilatkozatokat az EPTK Felületen
keresztül szükséges csatolni és a PFJ/ZPFJ-vel együttesen benyújtani.
A projektszinten előírt monitoring mutatókról és a kötelező vállalásokról valamennyi PFJ-ben
szükséges beszámolni és az államigazgatás szerveinek nyilvántartásaiból nem elérhető
alátámasztásukra szolgáló mellékleteket ZPFJ-ben vagy - az indikátorok alátámasztása esetén a PFJ-ben szükséges beküldeni.
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Hasznos linkek
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380/
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=80405
Általános monitoring fogalmak
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=78501
GINOP ESZA indikátorok
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=79439
ESZA monitoring és értékelési útmutatók
https://www.palyazat.gov.hu/esza-monitoring-s-rtkelsi-tmutatk
Az adatfeldolgozási szerződés, valamint az egyéni szintű adatgyűjtéshez használt
nyilatkozat/kérdőív, továbbá az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi ajánlás és Adatkezelési
tájékoztató, valamint a Kitöltési útmutató a honlapon elérhető az alábbi helyen:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
Pályázati e-ügyintézés felület (2014 - 2020)
https://eptk.fair.gov.hu/
Résztvevői nyilatkozatok GYIK:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380/

288

