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1. Hatósági feladatok
-ETT-k alapításakor hatósági szerep (jóváhagyó, nyilvántartó)
-Törvényességi felügyelet (szabályszerű működés, szakmai felügyelet)

2. ETT támogatáskezelés
-ETT-k alapításához, működéséhez, fejlesztéseikhez központi költségvetésből 
támogatás nyújtása (pályázati felhívás és egyedi támogatások útján)

3. ETT-ék támogatása
-KKM KÖFOP projektje (kapacitásfejlesztő, projektelőkészítő alap)
-Szakmai fórumok szervezése (ETT műhely, Pálfi István emléknap, találkozók)
-Ágazati kérdések szakmai koordinációja, tisztázása

KKM szerepe - Európai Területi Társulások



4. Uniós képviselet

- Kapcsolattartás az uniós, EGTC-vel foglalkozó szervekkel

- EGTC-vel foglalkozó uniós anyagok véleményezése

5. Nemzetközi relációk

- Bilaterális viszonyok rendezése (3. államok, szomszédos 
országok vonatkozásában)

- Duna Stratégia 10. prioritásterület: intézményi együttműködés

KKM szerepe



Jogszabályi háttér

• Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény (XVIII. Fejezet KKM)

• Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

• Államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)

• A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 4/2019. (VI.14.) KKM rendelet

• A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási 
rendről és hatáskörökről szóló 10/2017. (III.24.) KKM utasítás



4/2019. (VI.14.) KKM rendelet

• A rendelet hatálya kiterjed a központi költségvetésről szóló 
törvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében 
eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi 
kezelésű előirányzatokra

• A rendelet 1. sz. melléklete ismerteti a KKM fejezet 2019. évi 
költségvetési kiadási előirányzatainak feladattervét, kitér az 
alábbiakra:

• Az előirányzat célja: működésével és fejlesztésével, valamint 
saját fejlesztéseik/projektjeik megvalósításával kapcsolatos 
költségekhez, továbbá európai területi együttműködéshez 
kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást



• A kifizetésben részesülők köre: magyarországi székhelyű 
európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás 
magyarországi intézménye, költségvetési szervek valamint 
egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, 
államháztartáson kívüli szervezetek

• A támogatás biztosításának módja: pályázati úton nyújtott, 
egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási 
szerződéssel 

4/2019. (VI.14.) KKM rendelet



4/2019. (VI.14.) KKM rendelet

• Támogatási előleg: biztosítható

• Rendelkezésre bocsátás módja: egy összegben vagy 
részletekben, teljesítésarányosan; 
előirányzatátcsoportosítással

• Biztosítékok: Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
felhatalmazó nyilatkozat



Támogatás biztosításának módja

• Pályázati úton

• Egyedi támogatási kérelem 
alapján



Szerződéskötési folyamat I. - Pályázat

pályázati felhívás közzététele (egtc.kormany.hu)

pályázatok beérkezte

pályázati anyagok érvényességi vizsgálata, check list

Bíráló Bizottsági dokumentáció elkészítése

Bíráló Bizottság döntése

értesítő levelek kiküldése kedvezményezettnek

szerződéskötési dokumentumok beküldése

Hiánypótoltatás

Hiánypótlás beküldése



Szerződéskötési folyamat II. – Egyedi kérelem

• Kérelem benyújtása (írásban)

• Felterjesztés a döntésre jogosult felé (feljegyzés, 
jóváhagyások)

• Pozitív döntés esetén értesítő levél küldése 
kedvezményezettnek

• Szerződéskötési dokumentumok beküldése, check list 

• Szükség esetén hiánypótlás



Szerződéskötési dokumentumok ellenőrzése



Szerződéskötési dokumentumok ellenőrzése

• A költségterv, megvalósítási  
ütemterv, projektleírás

előzetes, tartalmi és

koherencia szempontú

• Projektleírás, megvalósítási 
ütemterv, költségterv, 
felhatalmazó levelek, aláírás 
minta, nyilatkozat 
bankszámlákról, de minimis
nyilatkozat, létesítő 
okirat/nyilvántartásba 
vételét igazoló okirat

Fizikai, jogszabályoknak való 
megfelelőség ellenőrzése



Szerződéskötési folyamat I.-II.

• Támogatási szerződés tervezetének előkészítése 
(szakmai főosztály)

• A tervezet véleményezésre megküldése elektronikus 
úton (Jogi Főosztály, Költségvetési Főosztály)



Véleményezés

• Jogi Főosztály

5 munkanap

• Költségvetési Főosztály

5 munkanap



Szerződéskötési folyamat I.-II.

• Módosítási javaslatok egyeztetése 
kedvezményezettel, beépítése a szerződéstervezetbe, 
költségvetésbe, ütemtervbe stb.

• Tervezet megküldése végső visszamutatásra (JFO, 
KFO)

• Aláírt mellékletek beérkezte után a szerződés 
összeállítása és elindítása „házon belüli” 
ellenjegyzésre: szakmai ellenjegyzés 3 munkanap, 
jogi szempontú és pénzügyi ellenjegyzés (3-3 nap 
munkanap)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


