SEGÉDLET
a Magyar Falu Program keretében támogatást nyert
projektek fizikai határidejének kiszámításához
Az alábbi rendelkezések alapján a támogatott tevékenység időtartamára vonatkozó határidők
jogszabály erejénél fogva, a Támogatói Okirat módosítása nélkül meghosszabbodnak, ezzel
összefüggésben a Kedvezményezettnek, vagy a Támogatónak adminisztrációs kötelezettsége nem
keletkezik, így nem szükséges ezzel összefüggésben változás bejelentést, illetőleg az elszámolások
határidejének meghosszabbításához kapcsolódó méltányossági kérelmet benyújtani.
A határidő hosszabbodás értelemszerűen kiterjed az elszámolások benyújtására is, amelyre a projekt meghosszabbodott határidőig történő - fizikai befejezését (a projekt keretében támogatott utolsó
tevékenység megvalósítását) követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett.
1)

Amennyiben a támogatási jogviszony (Támogatói Okirat hatálybalépése) 2020.06.18. napját
megelőzően jött létre:
a) és a Támogatói Okiratban a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020.06.18. napja
vagy az előtti, a kiszámítás módja - tekintettel a 2020. évi LVIII. törvény 7.§-ban és a
709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltakra - az alábbi:
2020.12.15. + 199 nap = 2021.07.02. (péntek)
b) és a Támogatói Okiratban a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020.06.18. napja
utáni, a kiszámítás módja - tekintettel a 2020. évi LVIII. törvény 7.§-ban és a 709/2020.
(XII. 30.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltakra - az alábbi:
a projekt Támogatói Okiratban szereplő fizikai befejezésének időpontja
+ 180 nap + 199 nap= ….
2) Amennyiben a támogatási jogviszony (Támogatói Okirat hatálybalépése) 2020.06.18. napján
vagy azt követően jött létre ÉS a projekt a veszélyhelyzet ideje alatt1 fennáll, a kiszámítás
módja - tekintettel a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.§-ra – az alábbi:
a projekt Támogatói Okiratban szereplő fizikai befejezésének időpontja
+ 199 nap = …

Felhívjuk ugyanakkor a Kedvezményezettek figyelmét, hogy amennyiben módjuk van rá, a projekt
megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket, valamint az elszámolások benyújtását az eredeti
ütemezés alapján, lehetőség szerint a Támogatói Okiratban foglalt határidők szerint valósítsák meg,
elkerülve ezáltal többek között az elhúzódás miatti esetleges árnövekedést, valamint a fenntartási
időszak későbbi indulását.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó támogatott
tevékenység fizikai teljesítését) követő 60. nap.
Az egyes pályázati kiírásokban/felhívásokban előírt fenntartási időszak a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámoló Támogató
általi elfogadását követően kezdődik meg, így amennyiben a Kedvezményezett a projekt
megvalósításával összefüggésben valamennyi tevékenységet megvalósított, úgy kérjük, hogy a fentiek
alapján törekedjenek a beszámoló mielőbbi benyújtására.
1

2020. november 4. - 2021. május 22.

Hivatkozott jogszabályok:
 2020. évi LVIII. törvény, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
és a járványügyi készültségről
„…7. § Az e törvény hatálybalépéséig létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott
költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási
jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási
határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 180. napig
meghosszabbodik….”
 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje
alatti eltérő alkalmazásáról
„….4. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött a központi költségvetés
terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel
összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a
veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik….”
Továbbá az alábbi jogszabályok, melyek által a 2020. évi LVIII. törvény, illetve a 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet hatályban van.
 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet kihirdetéséről
Hatályban volt: 2020.11.04. – 2021.02.07.
 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről
Hatályba lépés napja: 2021. február 8.
4. § (1) bekezdése alapján a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
2. § (1) alapján az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben a
„veszélyhelyzeti” kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítsa.
(4) bekezdése alapján az Országgyűlés jóváhagyja a Rendeletet, amellyel a Kormány
rendkívüli intézkedésként a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
ideje alatt kiadott rendeleteket a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, a Rendeletben2
foglalt eltérésekkel újból hatályba léptette.
Budapest, 2021. április 9.
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