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Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott 

változás bejelentések gyakorlati kérdéseiről  

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával 

kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről szóló Tájékoztatóhoz kapcsolódóan ezúton is 

felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét a beruházási típusú intézkedésekre 

benyújtott leggyakoribb változás bejelentések elbírálásának alapelveire. 

 Műszaki-szakmai tartalom módosításra irányuló változás bejelentések  az egyéb 

jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés mellett, a támogatási kérelemben eredetileg 

tervezett tevékenység(ek) funkciójának megtartása mellett engedélyezhetők. A támogatói 

okiratban nem szereplő új kiadási tétel támogatása, vagy egy meglévő kiadási tételnek az 

eredetileg tervezettől eltérő funkciójú tételre való módosítása nem lehetséges. 

 Fajváltásra/ tevékenységváltásra/ hasznosítási irány módosítására irányuló változás 

bejelentés abban az esetben fogadható el, amennyiben az eredetileg tervezett projekt a 

módosítást követően, az új faj/ tevékenység/ hasznosítási irány alkalmazásával is 

rendeltetésszerűen, az eredetileg tervezett funkciójának megfelelően üzemeltethető.  

Példa: Baromfitartó telepek korszerűsítése Felhívás esetén csirke helyett pulyka 

tartására tér át a kedvezményezett, és az eredetileg tervezett projekt istálló építésére, 

napelemes rendszer kialakítására, és rakodógép beszerzésére vonatkozott. 

Amennyiben a tervezett módosítás egyben a műszaki tartalom módosítását is szükségessé 

teszi, csak a támogatási kérelemben eredetileg tervezett tevékenység(ek)kel azonos 

funkciójú módosítás engedélyezhető.  

Példa: Baromfitartó telepek korszerűsítése Felhívás esetén csirke helyett kacsa 

tartására tér át a kedvezményezett, és az eredetileg tervezett projekt itatástechnológia 

kialakítását tartalmazta. 

 

Amennyiben a fajváltás/ tevékenységváltás/ hasznosítási irány módosításra irányuló 

változás a támogatott projekt olyan mértékű módosítását eredményezi, mely alapján a 

támogatási kérelemben eredetileg tervezett tevékenységek „komplett” módosítása 

indokolt, akkor a változás bejelentéshez szükséges benyújtani minden a módosítást 

alátámasztó dokumentumot (pl.: engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, 

műszaki leírás és tervdokumentáció, műszaki ellenőr nyilatkozata, árajánlatok, üzleti terv), 

melyek alapján vizsgálatra kerül a támogatási kérelemre adható összpontszám is, azaz 

mind a támogatási kérelemre, mind az üzleti terv minőségére adható pontszám a változás 

jellegének függvényében újra értékelés keretében kerül meghatározásra. Az alátámasztó 

dokumentumok vizsgálatát követően ezen változás bejelentések elfogadhatóságáról az 

https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=79663
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=79663
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Irányító Hatóság  minden esetben projektszinten, egyedileg, az adott projekt sajátosságait 

és a módosítási igény indokolását mérlegelve dönt. 

A VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Felhívást érintő műszaki tartalom 

módosítására irányuló változás bejelentések esetében a fenti alapelvek azzal a 

kiegészítéssel alkalmazandók, hogy a módosíthatóság alapját az eredetileg előállítani 

tervezett termékkör (pl.: tejtermékek) jelenti. A termékkör keretében új termék - például az 

eredetileg tervezett túrógyártás mellett vagy helyett sajt - előállítása lehetséges, de az új 

termék előállítása érdekében új kiadási tétel támogatására (beemelésére) nincs lehetőség. 

Az eredetileg előállítani tervezett termékkörön belüli arányok módosítására is van 

lehetőség, a felhívásban foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek való megfelelés mellett. 

Ezen változás bejelentések elbírálása során is vizsgálatra kerül továbbá a támogatási 

kérelemre adható összpontszám, azaz mind a támogatási kérelemre, mind az üzleti terv 

minőségére adható pontszám a változás jellegének függvényében újra értékelés keretében 

kerül meghatározásra. Az alátámasztó dokumentumok vizsgálatát követően ezen változás 

bejelentések elfogadhatóságáról is az Irányító Hatóság  minden esetben projektszinten, 

egyedileg, az adott projekt sajátosságait és a módosítási igény indokolását mérlegelve dönt. 

A változás bejelentésben foglaltak alátámasztását igazoló dokumentumok benyújtása során 

minden esetben körültekintően kell eljárni (különös tekintettel a 31/2018. Kincstár 

Közlemény 2. és 3. számú mellékleteire, a hozzá kapcsolódó 4. számú melléklet szerinti 

kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltve; szükség szerint műszaki leírásra, 

tervdokumentációra).  

 Költség átcsoportosítás: Amennyiben a projekten belül megtakarítás következik be 

valamely költségtétel tekintetében, az így felszabaduló forrás felhasználható más 

költségtétel tekintetében.  

 Költségátcsoportosításra megtakarítás esetén van lehetőség, és a megtakarítás kizárólag a 

támogatói okiratban eredetileg is elszámolható költségként jóváhagyott tevékenységre 

vonatkozóan csoportosítható át (azaz csak a támogatói okiratban eredetileg is szereplő 

kiadási tételek között értelmezhető a költségátcsoportosítás. Új kiadási tétel támogatására 

tehát nincs lehetőség. A támogatói okiratban elszámolható kiadásként jóváhagyott 

tevékenység(ek) elhagyása, vagy önerőből történő megvalósítása nem tekinthető 

megtakarításnak, tehát az ezáltal „felszabaduló” elszámolható kiadás, és az arra jutó 

támogatási összeg átcsoportosítására nincs lehetőség. 

 Az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetőségét elsősorban kötelezettségvállalással, 

szerződésekkel (amennyiben rendelkezésre áll, akkor számlával, számlarészletezővel) 

szükséges alátámasztani. Amennyiben a szerződések még nem állnak rendelkezésre, a 

költségátcsoportosítás alátámasztását legalább árajánlat(ok)kal kell igazolni.  

https://www.palyazat.gov.hu/vp-3-421-15-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban
https://www.palyazat.gov.hu/vp-3-421-15-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban
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 A változás bejelentésben foglaltaknak összhangban kell lennie az alátámasztó 

dokumentumokkal (ideértve a közbeszerzési dokumentációt is), és mind a megtakarítást, 

mind a költség növekményt a támogatói okiratban jóváhagyott kiadási tételek szintjén kell 

kimutatni. 

 A költségátcsoportosítás nem hagyható jóvá, amennyiben a megtakarítást a támogatási 

kérelemben elfogadott műszaki, szakmai tartalom csökkentése eredményezi.  

 A költségátcsoportosítás elbírálása során figyelembe vételre kerülnek továbbá a 

felhívásban szereplő költségkorlátok, avagy maximált százalékos arányok is. 

 Műszaki, szakmai tartalom csökkenése: A projekt műszaki-szakmai tartalmának 

csökkenése esetén az elszámolható összköltséget és az igénybe vehető támogatás összegét 

is arányosan csökkenteni kell az érintett tulajdonságtól, mennyiségtől való elmaradás 

arányában. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati felhívásban meghatározott belső 

korlátokat (pl. projekt előkészítés költsége) a csökkentett beruházási költség esetén is be 

kell tartani, így az elszámolható összköltség és a támogatás tovább csökkenhet. 

 Tevékenység / költségtípus / munkanem elhagyása:  

A felhívás meghatározza a támogatás forrásait, mely alapján lehetséges, hogy a támogatói 

okiratban jóváhagyott tevékenységek forrása több ún. fókuszterületről kerül biztosításra.  

Példa: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése Felhívás esetén az új fejőház építése 

a 2A fókuszterülethez kapcsolódóan, míg az energiahatékonyság javítására vonatkozó 

istálló korszerűsítés az 5B fókuszterülethez kapcsolódóan támogatható. 

Ilyen esetben, amennyiben a változás bejelentés a támogatói okiratban elszámolható vagy 

nem elszámolható költségként jóváhagyott tevékenység / költségtípus / munkanem 

elhagyására irányul, ami akár egy teljes fókuszterültetet is érinthet (azaz egy teljes 

fókuszterület nem kerül megvalósításra), akkor a változás bejelentés elbírálása során 

vizsgálatra kerül a támogatási kérelemre adható összpontszám, azaz mind a támogatási 

kérelemre, mind az üzleti terv minőségére adható pontszám a változás jellegének 

függvényében újraértékelés keretében kerül meghatározásra. Az elszámolható, vagy nem 

elszámolható költségként jóváhagyott tevékenység / költségtípus / munkanem elhagyására 

irányuló változás bejelentések – a támogatási kérelem újra értékelésének eredményét is 

figyelembe véve – abban az esetben kerülhetnek elfogadásra, ha a megmaradó projektrész 

az elhagyni kívánt fókuszterületen tervezett tevékenységek nélkül is üzemeltethető, 

valamint megfelel-e a felhívásban foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek is. 

 A kedvezményezettnek minden változás bejelentést, illetve jelzett eltérést indokolnia, 

illetve megfelelő dokumentumok (pl. nyilatkozat árajánlatos tételekről a műszaki ellenőr 

ellenjegyzésével, árajánlatos tételek indoklása, új alátámasztó dokumentumok pl. 

rendezvény, képzés esetén a meghívót, stb.) csatolásával alátámasztania szükséges. 
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Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a hiánytalan, a szükséges 

alátámasztó dokumentumokkal megfelelően alátámasztott változás bejelentések benyújtása 

jelentősen rövidíti a kérelmek várható ügyintézési idejét. 

Kérjük, hogy a fentiek szerint kellő körültekintéssel és gondossággal járjanak el a változás 

bejelentések benyújtásakor. 

 


