
 

 

 

 

 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának Közleménye 

 

a Vidékfejlesztési Programból megvalósuló beruházási támogatások építésre irányuló 

projektelemével kapcsolatban felmerült költségnövekmény finanszírozásáról 

 

 

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

készült 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. december 

16-án lépett hatályba. A módosítással megvalósuló szabályozás célja, a Vidékfejlesztési 

Program (a továbbiakban: VP) végrehajtásának megkönnyítése, a veszélyhelyzet beruházási 

projekteket érintő káros hatásainak mérséklése révén. 

 

A Korm. rendelet alapján lehetőség nyílik többlettámogatás igénybevételére a VP keretében 

támogatott 2020. január 1-jét követően benyújtott, beruházásra irányuló támogatási 

kérelmek alapján létrejövő támogatási jogviszonyok esetében – a közszféra szervezetinek 

kivételével – az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban igazoltan felmerülő 

költségnövekményre.  

 

A többlettámogatás igénylését változás bejelentés keretében egy alkalommal, legkésőbb az 

első építési kiadást tartalmazó kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően lehet 

kezdeményezni. A többlettámogatás igénylésére vonatkozó változás bejelentés egyéb 

változásra, így kifejezetten műszaki, szakmai tartalom módosítására nem irányulhat, azt külön 

változás bejelentésben lehet kezdeményezni.  

 

A Korm. rendelet az építőipari árváltozást követő, a támogatottak esélyegyenlőségét 

biztosító Építési Normagyűjtemény (továbbiakban: ÉNGY) referenciaáraihoz köti a 

költségnövekmény elismerését.  

 

A Korm. rendelet meghatározza a többlettámogatás maximumát és minimumát, eszerint  

- az építésre irányuló projektelemre eső támogatás legfeljebb a változás bejelentésekor 

alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított, az építési 

projektelem költségére jutó támogatás összegéig növelhető, 

- ha a felhívás eltérően nem rendelkezik, a projekt költségnövekménye vonatkozásában 

igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor 

alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 

5%-a, de legalább 5 millió forint.  

 
 Példa_1. Példa_2. Példa_3. 

Támogatói okirat alapján: 
Projekt összköltsége 

 
500 millió forint 

 
500 millió forint 

 
50 millió forint 

Elszámolható költség 450 millió forint 450 millió forint 50 millió forint 

Építési tevékenység elszámolható ktg-e 300 millió forint 250 millió forint 45 millió forint 

ÉNGY-s tételek elszámolható költsége 
ÉNGY-s tételekre jutó támogatás (50%) 

270 millió forint 
135 millió forint 

270 millió forint 
135 millió forint 

40 millió forint 
20 millió forint 



 

 

Változás bejelentéskor igazolt 
     ÉNGY-s tételek elszámolható költsége 

ÉNGY-s tételekre jutó támogatás 

 
350 millió forint 
175 millió forint 

 
280 millió forint 
140 millió forint 

 
42 millió forint 
21 millió forint 

ÉNGY-s tételekre jutó támogatás-változás    40 millió forint / 
29,6% 

  5 millió forint / 
3,7% 

  1 millió forint / 
5,0% 

Támogathatóság Támogatható NEM támogatható NEM támogatható 

 

A többlettámogatás mértékét a támogatói okiratban jóváhagyott támogatási összegen 

belül az ÉNGY-s építési tételekre megállapított, és jóváhagyott támogatási összeghez kell 

viszonyítani. 

 

A költségnövekmény elismerésére a megkötött kivitelezői/szállítói szerződés alapján van 

lehetőség, az alábbiak szerint:   

 A többlettámogatás összegének alapja az ÉNGY referenciaár változása a támogatási 

kérelem benyújtása és a költségnövekmény elismerésére vonatkozó változás bejelentés 

benyújtása közötti időszakban. A támogatói okiratban szereplő építési kiadási 

tételazonosítók ÉNGY-s tételeire vonatkozóan kerül megállapításra a 

költségnövekmény és a támogatási intenzitás alapján a többlettámogatás, amely a 

beruházási projekt építési tevékenységek kiadási tételeire elszámolható költségét és 

támogatási összegét növeli.  

 A kedvezményezett az elismert költségnövekményt a támogatott projekt számlával 

igazolt építési tételeire használhatja fel, azaz akár nem ÉNGY-s építési tételekre is úgy, 

hogy a pályázati felhívásokban megjelenő belső korlátok (pl. agrár-beruházási 

felhívásoknál a telepi infrastruktúra fejlesztés 15%-os korlátja) nem sérülhetnek.  

 Azon felhívásoknál, ahol a felhívásban vagy annak külön mellékletében meghatározásra 

kerültek a támogatható tevékenységek maximális elszámolható kiadásai, a 

többlettámogatás igénylésére vonatkozó változás bejelentés benyújtásakor hatályos 

felhívás szerint az adott tevékenységre érvényes maximális elszámolható kiadások 

mértékéig kerül figyelembe vételre a költségnövekmény.  

 Abban az esetben, ha a felhívás meghatároz projektenként vagy célterületenként 

igényelhető legmagasabb támogatási összeget, akkor a projekt vagy célterület 

többlettámogatással megnövelt támogatása azt átlépheti. 

 A költségnövekmény elismerésére irányuló változás bejelentést az elektronikus 

kapcsolattartás szabályainak megfelelően a Kincstár honlapján, kell benyújtani.  

 A benyújtáshoz a Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához – 

Vidékfejlesztési Program (2014-2020) elnevezésű dokumentum tartalmaz részletes 

útmutatást 

 A változás bejelentésben a megnövekedett összes elszámolni kívánt kiadást, a támogatói 

okirat 5. számú melléklete (Támogatott építés munkaneme táblázat) szerint, 

építésenként és munkanemenként kell kimutatni és kivitelezői szerződéssel 

alátámasztani. Költségnövekmény támogatási összegének megállapítására kizárólag az 

ÉNGY-s tételek tekintetében van lehetőség. 
 
A költségnövekmény elfogadásáról az Irányító Hatóság dönt. 

 

A támogatói okiratban meghatározott egyéb feltételek változatlan tartalommal érvényben 

maradnak. 


