
Tájékoztatás a támogatói okirat hatályosulásának szabályairól 
  

A VP keretében nyújtott támogatások tekintetében – a technikai segítségnyújtásra irányuló 

támogatások kivételével – az Irányító Hatóság a támogatásra alkalmasnak minősített 

támogatási kérelmek esetében támogatói okiratot bocsát ki, amelyben rögzítésre kerül a 

projekt fizikai befejezésének tervezett napja és a záró kifizetési igénylés benyújtásának 

határideje. A pályázati felhívásokban foglaltak értelmében a projekt fizikai befejezési, 

valamint a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtási 

határidejének számítása a támogatói okirat hatálybalépésétől történik, melynek szabályai a 

következők.  

  

1. A támogatói okirat  

a) amennyiben nincs elutasított tétel, vagy a támogatás nem csökkentett elszámolható 

összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történik, úgy a közlés napjával 

lép hatályba, kivéve, ha a kedvezményezett kifogást nyújt be a támogatói okirat valamely 

rendelkezése ellen.  

b) amennyiben van elutasított tétel, vagy a támogatás csökkentett elszámolható 

összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történik, úgy hatályossá válik 

abban az esetben, ha a kedvezményezett nem nyújt be kifogást a támogatói okirat ellen, a 

hatályba lépés napja pedig a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját 

követő nap. 

  

2. Kifogás esetén a támogatói okirat hatályba lépésének napja: 

2.1.   Az 1. b) pont szerinti támogatói okirat ellen kifogás benyújtására kerül sor és a 

kedvezményezett a kifogás mellékleteként úgy nyilatkozik, hogy a kifogás 

elutasítása esetén költségcsökkentéssel nem kíván támogatási jogviszonyt létesíteni: 

a) a kifogás elutasítása esetén a kedvezményezett nyilatkozata alapján nem jön 

létre támogatási jogviszony, tehát a támogatói okirat nem válik hatályossá, 

b) a kifogásnak helyt adó döntés esetén, módosított tartalommal és egy új 

támogatói okirat kiadásával létrejön a támogatási jogviszony, a kifogást 

elbíráló döntéssel módosított tartalmú új támogatói okirat annak 

kézhezvételével válik hatályossá. 

2.2.   Az 1. b) pont szerinti támogatói okirat ellen kifogás benyújtására kerül sor, és a 

  kedvezményezett a kifogás mellékleteként úgy nyilatkozik, hogy a kifogás 

elutasítása esetén költségcsökkentéssel is kíván támogatási jogviszonyt létesíteni: 

a) kifogás elutasítása esetén is létrejön a támogatási jogviszony, a támogatói 

okirat az eredeti tartalommal a kifogást elutasító döntés kézhezvételével 

hatályossá válik,  



b) kifogásnak helyt adó döntés esetén módosított tartalommal és egy új 

támogatói okirat kiadásával létrejön a támogatási jogviszony, a kifogást 

elbíráló döntéssel módosított tartalmú új támogatói okirat annak 

kézhezvételével válik hatályossá. 

2.3.   Kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén a támogatói okirat hatályba 

lépésének esetei: 

A kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítása esetén a támogatói okirat 

hatályba lépése ugyanúgy alakul, ahogy a kifogás érdemi elutasítása esetén lépne 

hatályba a támogatói okirat, attól függően, hogy az 1. b) pont szerinti támogatói 

okirat esetén a kedvezményezett hogyan nyilatkozott arról, hogy 

költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni. 

Egyetlen eset kivétel ez alól, amikor az 1. b) pont szerinti támogatói okirat ellen 

elkésve kerül benyújtásra a kifogás (tehát azt nem lehet érdemben elbírálni), akkor 

a  támogatói okirat hatályba lép a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó 

napját követő napon, és amennyiben a kedvezményezett az így létrejött támogatási 

jogviszonyban, az elutasított tételek, illetve a támogatás csökkentése miatt nem 

kíván részt venni, akkor lehetősége van a támogatási jogviszonytól történő elállásra. 

2.4.            Kifogás kedvezményezett általi visszavonása esetén: 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1c) bekezdése alapján a kifogást, 

annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig 

visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta.  

Amennyiben a visszavonás 

a) a kifogásnak - az irányító hatóság, a kifizető ügynökség vagy közösségvezérelt 

helyi fejlesztés esetén a helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS) által - az agrár-

vidékfejlesztésért felelős miniszterhez történő felterjesztését megelőzően 

beérkezik, akkor az irányító hatóság, a kifizető ügynökség vagy a HACS,  

b) a kifogásnak az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez történő 

felterjesztését követően érkezik be, akkor az agrár-vidékfejlesztésért felelős 

miniszter,  

a kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti. A visszavont kifogást újból 

előterjeszteni nem lehet. 

A 809/2014/EU rendeletben foglaltak értelmében a visszavonást követően a 

kedvezményezettek helyzete ismét megegyezik a kérelem vagy nyilatkozat 

benyújtása előtti helyzettel, így a kifogás visszavonása esetén a kifogás benyújtása 

előtti állapot áll helyre, mintha a kifogás nem is került volna benyújtásra.  

  

A kifogás visszavonása esetén tehát a hatályosulást úgy kell tekinteni, hogy  



- az 1. a) pont szerinti támogatói okirat a közlés napjával hatályba lépett, 

- az 1. b) pont szerinti támogatói okirat a kifogás benyújtására nyitva álló határidő 

utolsó napját követő napon hatályba lépett, 

és a támogatói okirat hatálybalépésétől számítandó határidők (pl. a projekt fizikai 

megvalósítására rendelkezésre álló idő) kezdete – a kifogás benyújtása és annak 

visszavonása között eltelt időtől függetlenül – a támogatói okirat közlésének 

napja, vagy a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap. 

2.5.            Kifogás kapcsán alkalmazott irányító hatósági önrevízió esetén:  

Az önrevízió eredményeként módosított, újólag kibocsátott támogatói okirat csak 

akkor lép hatályba, ha az új támogatói okirat ellen a kedvezményezett nem nyújt be 

kifogást. Ebben az esetben, ha az új támogatói okirat az 1. a) pont szerinti, akkor a 

kézhezvétel napján, ha az 1. b) pont szerinti, akkor a kifogás benyújtására nyitva 

álló határidő utolsó napját követő napon lép hatályba. Amennyiben az új támogatói 

okirat ellen a kedvezményezett kifogással él, akkor a hatályba lépés ugyanúgy 

alakul, mint az eredeti támogatói okirat ellen benyújtott kifogás eseteiben. 
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