
Azonosító szám: 
 
 

 
Támogatási Szerzıdés minta 

 
 
amely létrejött  
 
egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint 
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı szervezet neve], 
mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet)  

 
Postacím: ……….. 
Székhely: ……….. 
Aláírásra jogosult képviselıje: …..….. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):…………. 
Adószám/adóazonosító jel:……….. 
 

másrészrıl  
 
Név/Cégnév: …………………………………  mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: …………. 
Székhely/Lakcím: ………….. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):…………. 
/ill.  vállalkozói igazolvány száma/ ıstermelıi igazolványszáma / nyilvántartást kezelı 
szervezet által adott lajstromszám:………. 
Adószám/adóazonosító jel:……….. 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 
Fedezetkezelıi számla (amennyiben releváns): 
Aláírásra jogosult képviselıje:…….  

 
 
(Közremőködı Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:   
 
 
1. Elızmények 
 
A Támogató ……. Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül ........................... 
tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett …….. azonosító számon regisztrált, a 
Kormány … számú határozatával a … Akció Tervben nevesített, ....... napon befogadott 
projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı felhívás és 
útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét 
képezik, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényőek, ha azok fizikai értelemben a jelen 
Támogatási Szerzıdéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató ……. kelt támogató 
levél szerint támogatásban részesített.  A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza 
nem térítendı támogatásban részesül.  
 
A jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezi, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényő 
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, mőszaki terv és tartalom, nyilatkozat, 
beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, 
amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, nagyprojekt esetében 
az Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelem és az Európai Bizottság határozata, 
amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzıdéshez. 
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Jelen támogatási szerzıdés keretében finanszírozott projekt Konzorcium keretében kerül 
megvalósításra. A kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremőködı Szervezet, 
illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerzıdés elválaszthatatlan 
mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodás tartalmazza. Jelen Szerzıdést 
aláíró Kedvezményezett a Szerzıdést – mint konzorcium Vezetı, a konzorciumi 
megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint 
Kedvezményezettek) nevében írja alá. 
 
 
2. Szerzıdés tárgya 

 
2.1. Az Elızményekben meghatározottak szerint Szerzıdı Felek az alábbi Támogatási 
Szerzıdést (a továbbiakban Szerzıdés) kötik: 
 
A Szerzıdés tárgya a …………… címő, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve 
amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 
költségvetési elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában történı 
finanszírozása.  
 
Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzıdés aláírásával, hogy a Projektet a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, kellı alapossággal, hatékonysággal és gondossággal 
megvalósítja.  
 
2.2. A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerzıdési Feltételek 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv ……. Operatív Program ………….. felhívás keretében 
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez” 
(továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdéssel egyidejőleg egy 
példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 
 
 

 
3. A Projekt megvalósításának idıbeli ütemezése és helyszíne 

 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja: .... év … hó …. nap. 
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdı idıpontja a tervezett idıponttól eltér, azt a 
Kedvezményezett köteles az ok megjelölésével haladéktalanul bejelenteni. A Projekt 
megvalósításának tényleges kezdı idıpontja nem lehet késıbbi, mint a szerzıdéskori 
tervezett idıponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ez alatt az idı alatt 
írásban nem menti ki a Kedvezményezett. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontját a felhívás határozza meg. 
 
A Projekt keretében az ezt követıen felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

  
3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása 
 
3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: .....év ........hó ........nap 
 
A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a 
projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak 
megfelelıen, szerzıdésszerően teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre 
került.   
A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt elırehaladási jelentés) 
benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 30nap. 
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3.3.2. Egy projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a támogatási szerzıdésben 
meghatározott feladat, cél szerzıdésszerően teljesült, és a kedvezményezett záró elszámolási 
csomagját a támogató jóváhagyta, és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette. 
 
3.3.3. A Projekt akkor tekinthetı lezártnak, ha a jelen Szerzıdésben vállalt valamennyi 
kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben 
foglaltaknak megfelelıen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek 
megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) 
benyújtását követıen annak Közremőködı Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy 
a zárójegyzıkönyv elkészült. 
 
3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók 
el. Az ezen idıpontot követıen keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.5.  Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet ……………………. (település, utca, 
házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a 3.3.2 pont szerinti 
befejezés napját követıen kezdıdı ….. éves fenntartási idıszak alatt ugyanezen a helyen 
fenntartja és üzemeltetését biztosítja.   
 
4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme 
 
4.1. A Projekt tervezett összköltsége 
 
A Projekt tervezett összköltsége …. Ft, azaz ……….. forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható költsége 
 
A Projekt elszámolható költsége …. Ft, azaz ……….. forint. 
A Projekt elszámolható költségeit jelen szerzıdés 1. számú melléklete, az elszámolható 
költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülı források 
 
A Projekthez felhasználására kerülı források részletes bontását jelen Szerzıdés 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és mértéke  
 
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének ……. %-a, de legfeljebb …………….. 
Ft, azaz …………………….. forint.  
  
 
Támogatás intenzitása: …………………%. 
 
A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány:  … %. 
Az egyes projektelemekre vonatkozó támogatás intenzitása: 
- ……projektelem támogatási intenzitása: …………………%, 
- ……projektelem támogatási intenzitása: …………………% 
… 
 
Utófinanszírozású projektelemekre igényelhetı elıleg legmagasabb mértéke a megítélt 
támogatás …….%-a 
Utófinanszírozású projektelemekre igényelhetı elıleg legmagasabb összege ………… Ft azaz 
……………………forint 
 
Igényelhetı fordított áfa-elıleg legmagasabb összege ………… Ft azaz ……………………forint. 
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4.5. A támogatás jogcíme 
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra  
meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól   
szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a jelen pontban  
meghatározott támogatásból 
…     Ft,      … forint ”A Bizottság 1628/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a Szerzıdés 
87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 
302., 2006. 11. 1., 29-40. o.)" alapján regionális beruházási támogatásnak (melynek 
támogatástartalma ... Ft),  
… Ft, azaz … forint ”A Bizottság 70/2001/EK rendelete (2001. január 12.) az EK-szerzıdés 
87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı 
alkalmazásáról (HL L 10., 2001. 1. 13., 33-42. o.)” alapján kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott támogatásnak (melynek támogatástartalma ... Ft), 
… Ft, azaz … forint "A Bizottság 68/2001/EK rendelete (2001. január 12.) az EK-szerzıdés 
87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 10., 2001. 1. 13., 20-
29. o.)" alapján képzési célú támogatásnak (melynek támogatástartalma ... Ft),  
…  Ft,  azaz  … forint "A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a 
Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 379., 
2006. 12. 28., 5-10. o.)" alapján csekély összegő támogatásnak  (melynek támogatástartalma 
... Ft), 
… Ft, azaz … forint „A Bizottság B(2007) 3382. sz. határozata” alapján kulturális célú 
támogatásnak (melynek támogatástartalma ... Ft), 
…  Ft,  azaz  … forint „az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése 
szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl 
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” IV/A. fejezete alapján átmeneti támogatásnak 
(melynek támogatástartalma ... Ft) minısül,  
… Ft, azaz … forint nem minısül állami támogatásnak. 
 
A csekély összegő támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása: 
- … (Konzorciumi tag neve) "A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a 
Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 379., 
2006. 12. 28., 5-10. o.)" alapján … Ft, azaz … forint csekély összegő támogatásban részesül,  
melynek támogatástartalma ... Ft 
- … (Konzorciumi tag neve) "A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a 
Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 379., 
2006. 12. 28., 5-10. o.)" alapján … Ft, azaz … forint csekély összegő támogatásban részesül,  
melynek támogatástartalma ... Ft 
- … 
 
Az átmeneti támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása: 
- … (Konzorciumi tag neve) „az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” IV/A. fejezete alapján … Ft, azaz … forint 
átmeneti támogatásban részesül,  melynek támogatástartalma ... Ft 
- … (Konzorciumi tag neve) „az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” IV/A. fejezete alapján … Ft, azaz … forint 
átmeneti támogatásban részesül,  melynek támogatástartalma ... Ft 
- … 
 
5. A Projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei évek szerint 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben 
meghatározott számszerősíthetı eredmények/mutatók/indikátorok elérése érdekében 
jogosult és egyben köteles felhasználni.  
Kedvezményezett a számszerősíthetı eredményeket teljesíteni köteles.  
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6. Biztosítékadási kötelezettség: 
 
Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben 
meghatározott biztosítékokat, valamint jelen Szerzıdés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti 
biztosítéko(ka)t nyújtja. 

Az 5 sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerinti szabályszerő benyújtásától válik jelen Szerzıdés részévé. 

 
7. Záró rendelkezések 
 
7.1. Jelen Szerzıdés … oldalon és …. db eredeti példányban készült. A jelen Szerzıdéshez 
csatolt ….. db melléklet, és a jelen Szerzıdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen 
Szerzıdésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak 
mellékletét képezı valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzıdés elválaszthatatlan 
részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerzıdéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e. 
 
7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés 
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezınek 
ismeri el.  
 
7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közremőködı Szervezet bármely, a jelen Szerzıdés 
alapján keletkezı bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés 
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen elılegigénylés, 
kifizetési igénylés, projekt elırehaladási jelentés, szerzıdésmódosítás Kedvezményezett általi 
kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), 
szerzıdésszerő teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minısül. A 
formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közremőködı Szervezet honlapjáról tölthetık le. 
 
7.4. A Közremőködı Szervezet a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerzıdést, ha 
annak tartalmával egyetért, ellenjegyzi. A Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával 
tudomásul veszi, hogy ellenjegyzés hiányában támogatás csak az ellenjegyzett szerzıdés 
alapján felmerült költségekre folyósítható. 
  
7.5. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés idıtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A 
kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímérıl 
a jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg, változás esetén pedig a változást követıen 8 
naptári napon belül tájékoztatják egymást. 
 
7.6. A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet hivatalos kommunikációja 
személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 
 
7.7. A jelen Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzıdést kötı felek közül 
az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerzıdés a záró projekt fenntartási jelentés 
elfogadásának napját követı nappal hatályát veszti. 
 
7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen – a projekt 
adatlapon feltüntetett projektfelelıs, illetve a Projekt megvalósításában résztvevı személyek, 
személyes adataiknak a Támogató és a Közremőködı Szervezet által történı kezeléséhez 
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten 
hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok 
fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
7.9. Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai 
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
7.10. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító 
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okiratuk alapján, a jelen Szerzıdés bevezetı részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a 
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerzıdés 
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselı(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) 
részérıl a jelen Szerzıdés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a jelen Szerzıdés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 
 
7.11. Jelen Szerzıdéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerzıdı Felek a …………………….. 
Bíróság, illetve … értékhatártól függıen a …………………………  Bíróság illetékességét kötik 
ki.  
 
7.12. Jelen szerzıdés vonatkozásában az Általános Szerzıdési Feltételek ….. pontja nem 
irányadó. 
 
Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

P.H.  
Kelt …………, 200… év ………… hónap … 

napján. 

……….………… 
Közremőködı Szervezet  

P.H.  
Kelt …………, 200… év ………… hónap … 

napján. 
 

 
 
 
 

 
Kötelezıen csatolandó mellékletek: 
 
1. sz.  melléklet-  A Projekt elszámolható költségei 
2. sz. melléklet -  A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai 
4. sz. melléklet - A Projekt számszerősíthetı eredményei 
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 
6. sz. melléklet -  Eltérések listája 
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás 
9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv 
10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése 
11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése 
12. sz. melléklet –  Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat 
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1. sz. melléklet 

Elszámolható költségek 
 

1 sz  mell 
_Elszámolható költségek_100208.xls
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2. sz. melléklet 
A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 
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3. sz. melléklet 
Források 

 
 

Forrás  Ft  % 
 I. saját forrás     
 1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása     
 1/2. partnerek hozzájárulása     
 1/3. bankhitel     
 II. egyéb támogatás: ...     
 III. a támogatási konstrukció keretében megítélt 
támogatás 

    

 Összesen    100% 
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4. sz. melléklet 
A Projekt számszerősíthetı eredményei 

 

Eredmény/Mutató/In
dikátor neve 

Kulcsindi
kátor 
(I/N) 

Mérték-
egység 
(db, fı, 

%) 

Bázis
érték 

Megvalósítási 
idıszak (célérték) 

Fenntartási idıszak 
(célérték) 

Output indikátor 

             

             

             

             

Eredményindikátor 

             

             

             

 
 

Esélyegyenlıség 
 

Kötelezı adatszolgáltatás – esélyegyenlıségi indikátorok 
 

Kiírás-specifikus táblázat beillesztése szükséges. 
 

Esélyegyenlıségi vállalások 
 

Esélyegyenlıségi intézkedés 
 

Mérték-
egység 

Pályázat 
benyújtásakor 
érvényes érték  

Célérték 
(projekt 
záráskor) 

Célérték 
(projekt 
fenntartá
si idıszak 
végén)  

     
     
     
 
 

Fenntartható fejlıdés 
 

Kötelezı adatszolgáltatás – fenntarthatósági indikátorok 
 

Kiírás-specifikus táblázat beillesztése szükséges. 
 

Fenntarthatósági vállalások 
 
 

Fenntarthatósági szempont 
 

Mérték-
egység 

Pályázat 
benyújtásakor 
érvényes érték 

Célérték 
(projekt 
záráskor) 

Célérték 
(projekt 
fenntartás 
végén) 
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Adatszolgáltatási kötelezettség alá esı kulcsindikátorok bemutatása, melyek a 
projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem 
tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.  
 

Adatszolgáltatási kötelezettség alá esı indikátorok 
 

 

Indikátor neve 

Mérték-
egység 
(db, fı, 

%) 

Bázis
érték 

Megvalósítási 
idıszak (célérték) 

Fenntartási idıszak 
(célérték) 

Indikátor 
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5. sz. melléklet 
 Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 
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6. sz. melléklet 
Eltérések listája 
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7. sz. melléklet 
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
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8. sz. melléklet 
Konzorciumi megállapodás 

 
 
 



9 Projekt szintő közbeszerzési terv 
 
 

 
 
 

Az 
ajánlatkérı 
szervezet 

megnevezése 

A 
szerzıdéshez 

rendelt 
elnevezés 

A beszerzés 
tárgya: 

(árubeszerzés, 
szolgáltatás 

megrendelése, 
szolgáltatási 
koncesszió, 

építési 
beruházás, 

építési 
koncesszió) 

Becsült 
érték: 

(nettó Ft) 

Az alkalmazott 
eljárásrend* 
(közösségi 

értékhatárt elérı, 
vagy az alatti, 
indokolással) 

 
 
 

A 
közbeszerzési 
eljárás fajtája 

 

A hirdetmény 
megjelenésének 

tervezett 
idıpontja 

Az alkalmazott bírálati 
szempont 

(összességében 
legelınyösebb ajánlat 
vagy legalacsonyabb 

összegő 
ellenszolgáltatás) 

 

Részvételi/ 
ajánlattételi 

határidı tervezett 
idıpontja 

Eredményhirdetés 
tervezett 

idıpontja: 

Szerzıdéskötés 
tervezett 
idıpontja 

           
           
           
           

 
 
 

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintı közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintı beszerzésre sor kerül-
e) 



10. sz. melléklet 
Projekt tevékenységeinek ütemezése 
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11. sz. melléklet 
Projekt kifizetési ütemezése 

 
 

Projekt kifizetési 
ütemezés.xls
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12. sz. melléklet 

Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat 
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Általános Szerzıdési Feltételek 
 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv ……. Operatív Program ………….. felhívás keretében 
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez 

 
1. Általános rendelkezések 
Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv ……. Operatív Program ………….. felhívás keretében támogatásban 
részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerzıdésre (a 
továbbiakban Szerzıdés) kiterjed. 
 
Jelen dokumentum (ÁSZF) szerzıdési feltételnek minısül, amelyet a Kedvezményezett az 
adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerzıdés aláírásakor fogad el.  
 
Amennyiben az ÁSZF és a Szerzıdés azonos tárgyú elıírásai között bármilyen eltérés van, ez 
utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. 
 
Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerzıdésben foglaltak szerint értelmezendık. 
 
2. Projekt Végrehajtási Egység 
 
2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban elıírta, a Kedvezményezett a Projekt 
lebonyolításáért felelıs projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles 
létrehozni. A Kedvezményezett a Szerzıdés hatályba lépésétıl számított legkésıbb egy 
hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közremőködı Szervezet részére, amelyben 
beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedésérıl és struktúrájáról, az egységet 
alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai hátterérıl (önéletrajz), valamint a 
mőködtetés feltételeinek biztosításának módjáról. 
 
2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE mőködésének biztosítására a Projekt teljes 
megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítésérıl a helyszíni ellenırzések során a 
Közremőködı Szervezet jogosult meggyızıdni. A PVE munkatársainak változásáról a 
Kedvezményezett a változást követı 8 naptári napon belül tájékoztatja a Közremőködı 
Szervezetet. 
 
3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi 

kötelezettségek 
 
 
A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremőködı Szervezetnek minden 
olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését 
veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest 
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.  
 
A Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl - amennyiben a Szerzıdés késıbb lép 
hatályba, akkor annak hatályba lépésétıl számítva -  hathavonta legalább egy alkalommal 
köteles elektronikusan (on-line PEJ kitöltı) és papír alapon elırehaladási jelentést 
benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. A projekt elırehaladási jelentés beadásának 
határideje a jelentés tárgyát képezı idıszak utolsó naptári napjától számított 10. 
munkanap.  
 
3.1. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt 
megvalósításának idıtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen 
elırehaladási jelentést (záró projekt elırehaladási jelentés) nyújt be a Közremőködı 
Szervezethez.  
 
3.2. A projekt elırehaladási jelentéshez az alábbi, az elırehaladást igazoló 
dokumentumokat kell csatolni: 
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- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, a jogszabályokban, és jelen 
ÁSZF 7. pontjában is meghatározott módon, 

- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló 
dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrıl készített fénykép, kiadvány 
egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus 
formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggı 
dokumentum stb.); 

- további – a projekt elırehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – 
dokumentumokat. 

 
3.3. A Közremőködı Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a 
Kedvezményezettıl a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett 
pedig köteles azt megadni. 
 
3.4. A Kedvezményezett a Szerzıdésben megjelölt idıpontban záró projekt elırehaladási 
jelentést nyújt be a Közremőködı Szervezethez (a záró projekt elırehaladási jelentés 
formanyomtatványa letölthetı a Támogató honlapjáról).  
 
3.5. Beruházási projektek esetében a projekt befejezését követıen a Szerzıdés 3.3.5 
pontjában meghatározott ideig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell 
beszámolnia a Szerzıdés teljesülésérıl, a projekt mőködtetése során tervezett és az elért 
számszerősíthetı eredményekrıl. 
Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerzıdés hatálya alatt 12 havonta 
egyszer, a jelentés tárgyát képezı idıszak utolsó naptári napját követı 15 munkanapon 
belül kötelezett. 

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a 
Projekt befejezetését követıen az útmutatóban meghatározott idıpontban a kötelezettség 
teljesítésérıl be kell számolnia a Közremőködı Szervezetnek. A létrehozott humán 
fejlesztésrıl a Projekt befejezését követıen a Kedvezményezett évente köteles jelentést 
készíteni és benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. 

 
4. Biztosítékok 
 
4.1. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás 
a pályázati lehetıségekbıl 9.2.3. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt. 

 
4.2. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan 
harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását 
korlátozza. 
 
4.3. Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási 
szerzıdésben megadott határidıben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a közremőködı 
szervezetet megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a 
kedvezményezett valamennyi fizetési számlája tekintetében. 
 

A támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján, 
amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzıdésben 
megadott határidıben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy - jogszabály eltérı 
rendelkezése hiányában - megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a 
kedvezményezett valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében. 
 
 
4.4. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett 
esetében a Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt 
részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a 
támogatást visszafizeti.  
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4.5. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett 
esetében a Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt 
részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a 
támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, 
hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás a 
számára a központi költségvetésbıl biztosított támogatásból levonásra kerül. 
 
4.6. A támogatás (beleértve az elıleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a 
biztosítékok a Szerzıdésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint 
rendelkezésre nem állnak.  
 
4.7. A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie 
kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes 
összegét, a pályázati útmutatóban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint. 
 
4.8. A biztosíték - a pályázati útmutatóban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint 
- a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett idıszaknál rövidebb lejárattal is rendelkezésre 
bocsátható azzal, hogy az érintett biztosíték érvényességének lejártát megelızı legalább 45 
nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek 
elmaradása a kifizetések felfüggesztését vonja maga után.  
 
4.9. A 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 60.§ (2) bekezdése alapján, az a 60. § (1) bek. 
szerint 58-59. § szerinti biztosíték adás alól mentesített kedvezményezett - központi 
költségvetési szervek kivételével – aki a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve Kbt. 252. §-a szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerzıdés értékére jutó támogatási összeg erejéig az 58-59. §-ban meghatározott 
biztosíték nyújtásra köteles.  
 
4.10. Amennyiben a Szerzıdés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó 
dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni  kell.   
 
 
5. Támogatás kifizetése 
 
5.1. Elıleg 

5.1.1. Utófinanszírozású projektelemekre jutó elıleg 

Amennyiben a Támogató a felhívásban vagy egyéb módon (pl. jogszabályban) az elıleg 
igénybevételét lehetıvé tette, elıleget a Szerzıdés hatályba lépésének napjától lehet igényelni 
a Közremőködı Szervezetnél. Elıleg csak azon projektelem(ek)re vehetı igénybe, amelyek 
esetén a kedvezményezett a Szerzıdés 1. számú melléklete alapján utófinanszírozási módot 
kíván alkalmazni. 

A Közremőködı Szervezet az elıleg összegét a támogatási szerzıdés megkötésétıl, vagy a 
szerzıdéskötést követıen a Kedvezményezett által benyújtott elılegigénylésrıl szóló 
nyilatkozat (Elılegfizetési Kérelem) formailag és tartalmilag hiánytalan beérkezésétıl 
számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerzıdésben megjelölt 
bankszámlájára. Elıleg folyósítására egy vagy több részletben kerül sor a Kedvezményezett 
kérelme alapján vagy a támogatás mértékétıl, valamint a projekt fizikai megvalósulásának 
tervezett napjától függıen a Közremőködı Szervezet által meghatározott ütemezésben. 

Az elıleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott biztosítékok 
rendelkezésre álljanak. 

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett elıleget, azonban az elıleg kifizetését követı, 
jogszabályban meghatározott idıtartamon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a 
benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelı használatát 
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bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett elıleget, a 9.2.2 pontban foglaltak 
szerint ügyleti kamattal együtt visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig közbensı kifizetésre 
a Kedvezményezett nem jogosult. 

5.1.2. Fordított ÁFA-elıleg 

Szállítói finanszírozási mód esetén fordított áfa-elıleg akkor vehetı igénybe, ha a 
kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek. 

A Közremőködı Szervezet az elıleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános 
forgalmi adó elızetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétıl számított 15 napon 
belül átutalja a Kedvezményezett Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára.  

Az igényelt fordított áfa-összegre jutó elıleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettós számlára 
jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet. 

Az elıleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott biztosítékok 
rendelkezésre álljanak. 

A fordított áfa-elıleggel a Kedvezményezett legkésıbb a fordított áfával érintett számlára 
vonatkozó áfa-bevallását követı 5 munkanapon belül köteles elszámolni. Amennyiben a 
kedvezményezett a fordított áfa-elıleggel történı elszámolásra vonatkozó határidıt 
elmulasztja, vagy a fordított áfa-elıleggel érintett nettós szállítói számla elutasításra kerül, 
vagy az elıleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történı rendezésére fordítja, köteles a 
nem megfelelıen felhasznált áfa-elıleget, a 9.2.2 pontban foglaltak szerint ügyleti kamattal 
együtt visszafizetni. 

5.2. A támogatás folyósítása 
 
A Kedvezményezett a kifizetés igénylést – a Szerzıdés hatályba lépését követıen - a 
Közremőködı Szervezethez nyújtja be, a 11. számú melléklet szerinti ütemezésben. 
 
A Kedvezményezett szerzıdéskötéskor a 11. számú melléklet szerinti ütemezést köteles az 1. 
és a 10. számú mellékletekben foglalt ütemezésekkel, valamint a jelen pontban foglaltakkal 
összhangban meghatározni. 
 
A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:  

 
a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve 

engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerzıdésben megjelölt 
bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám 
feltőntetésével; 

 
b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történı 

kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a 
Kedvezményezettet terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének 
igazolása mellett.  

 
Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
alapján az építtetıi fedezetkezelés hatálya alá tartozó építıipari kivitelezési 
tevékenység esetén szállítói finanszírozáskor a támogatás utalása a fedezetkezelıi 
számlára történik. A fedezetkezelıi számla megnyitását követıen az építtetı 
kedvezményezett köteles errıl a közremőködı szervezetet haladéktalanul 
tájékoztatni, a releváns kifizetés igénylésekben pedig ennek megfelelıen szükséges a 
támogatás fogadására szolgáló számlaszámot megadni. 
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1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozás céljából közbensı 
kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a 
megítélt támogatás 2 %-át. 
 
1 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozás céljából 
közbensı kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege 
meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át. 
 
Egy számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat szállítói 
finanszírozás céljából akkor kerülhet benyújtásra, ha a számla elszámolása révén igényelt 
támogatás eléri az 5 millió forintot. Az 5 millió forintos korlát nem vonatkozik az építıipari 
kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építtetıi 
fedezetkezelés hatálya alá tartozó építıipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában 
benyújtott számlákra. 
 
 
5.3. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell: 

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok 
(továbbiakban: számla), amely alapján 25 millió forintnál kevesebb támogatással 
megvalósuló projektek esetén az igényelhetı támogatás 100.000 Ft-nál nagyobb, 
legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az igényelhetı 
támogatás 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát, 

- 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan 
számlák, amely alapján igényelhetı támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a 
Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez 
kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a 
támogatott Projekt kapcsán merültek fel,  

- legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, 
amely alapján igényelhetı támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett 
nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások 
alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán 
merültek fel, 

- a számlák csoportosítását szolgáló egyéb számlaösszesítıket, 
- az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítés 

igazolást és a kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített 
másolatát, az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján az építtetıi fedezetkezelés hatálya alá tartozó építıipari kivitelezési 
tevékenység vonatkozásában benyújtott számla kifizetésének minısül a 
fedezetkezelıi számlára történı utalás,  

- az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó 
teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését 
igazoló dokumentum Kedvezményezett által hitelesített másolatát, az építıipari 
kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az 
építtetıi fedezetkezelés hatálya alá tartozó építıipari kivitelezési tevékenység 
vonatkozásában benyújtott számla támogatáson felüli része kifizetésének minısül a 
fedezetkezelıi számlára történı utalás, 

- 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén 
független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek 
megfelelıen halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát, 

- engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerzıdés másolatát,  
- a Szerzıdés „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” 7. sz mellékletében 

meghatározott egyéb dokumentumokat. 
 
5.4. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: 

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a 
szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a 
„támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen 
információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek 
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cégszerő aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti 
számlával; 

- a számlaösszesítıt egymást követı, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, 
egyértelmően feltüntetve az abban szereplı számlák által lefedett elszámolási 
idıszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát;  

- idegen nyelvő számla esetén mellékelni a Kedvezményezett cégszerő aláírásával 
ellátott, a fıbb megnevezések magyar nyelvő fordítását tartalmazó másolatot.  

 
5.5. A Közremőködı Szervezet a beérkezéstıl számított 30 – szállító részére történı 
közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidıvel 
jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.  
 
5.6. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidı lejártát követı 
8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez 
esetben további hiánypótlásnak nincs helye.  
 
5.7. A Közremőködı Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétıl számított 
60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történı kifizetés esetén 30 naptári 
napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra 
igénybe vett idıtartam, az elıre nem tervezett, elıre nem látott okok miatt lefolytatott 
rendkívüli helyszíni szemle, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, 
valamint az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok idıtartama nem számítanak 
bele. 
A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerzıdésben megjelölt bankszámlától eltérı 
bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendı támogatási összeg.  
 
5.8. Amennyiben a támogatás az 5.7. pontban foglalt határidıben, a támogatónak, illetve 
a Közremőködı Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közremőködı 
Szervezet a késedelem idıtartamára a határidı lejáratának napján érvényes jegybanki 
alapkamat mértékének megfelelı késedelmi kamatot köteles fizetni annak a jogosultnak, 
akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett kifizetési igénylésre jutó késedelmi kamat 
összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi 
költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla 
támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közremőködı 
Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.  
 
5.9. On-line számlakitöltı alkalmazása 
A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltı program támogatja, mely 
egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyő, hibamentes 
elıállítását, másrészt gyorsítja a Közremőködı Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltı 
program használata kötelezı, de esetleges hibás mőködése esetén a Közremőködı Szervezet 
engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetısége van papír alapon összeállítani a 
kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját. 
 
5.10. A támogatás összegének változása 
 
5.10.1. Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok 
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A csökkentés 
mértéke a költségmegtakarítás mértékével egyezik meg. 
 
5.10.2. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó 
közbeszerzési eljárás befejezését követıen, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó 
támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követıen a Közremőködı Szervezet egyoldalúan kezdeményezheti a megítélt támogatás 
csökkentését a közbeszerzési szerzıdés alapján létrejött vállalkozási szerzıdéssel le nem 
fedett támogatás összegével.  
Nem kerül sor a vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a 
Közremőködı Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidıben és módon a 
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Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás 
felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a 
Közremőködı Szervezet elfogadja. 
 
5.10.3. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és 
elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben 
az esetben is kizárólag a jelen Szerzıdésben foglalt támogatási összegre jogosult, 

amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. 
 
Amennyiben az igénybe vehetı, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a 
Kedvezményezett errıl a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.  
 
5.10.4.  Projektszintő n+0,5 szabály 
 
Amennyiben az eredeti támogatási szerzıdéshez benyújtott 11. számú, Projekt kifizetési 
ütemezés mellékletében meghatározott kifizetési ütemezés alapján az adott naptári évre 
tervezett támogatás folyósítását, illetve elıleg elszámolását az 5.2 pont szerinti, 5.3 pontban 
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelı kifizetési igénylés benyújtásával nem 
kezdeményezi a következı naptári év június 30-ig, a kifizetési igénylésben nem szereplı 
összeggel a támogatás a Szerzıdés 4.2 pontjában rögzített összege csökkentésre kerül 
egyoldalú, KSZ általi szerzıdésmódosítás által. E szabály alól a vis maior esete képez 
kivételt. 
 
5.10.5. . Projektmenedzsment támogatás csökkentése 
 
A projektmenedzsment tevékenységek vonatkozásában elszámolható költségek összege 
csökkentésre kerül 

- amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységébıl fakadó 
kötelezettségeit nem, vagy nem szerzıdésszerően, illetve nem a jogszabályokból 
fakadó módon teljesíti. Az elvonás mértékét a Közremőkıdı Szervezet a jogsértés 
mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja meg szabálytalansági eljárás 
keretében. 

- Az elvonás mértéke meghatározott az alábbi esetekben: 
a) 25%, amennyiben a Kedvezményezett projekt jelentéstételi 

kötelezettségével két alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, 
és a késedelem neki felróható okból következik be, 

b) 25%, amennyiben legalább két alkalommal a benyújtott kifizetési 
igénylést a Közremőködı Szervezet a 7. sz. melléklet 1.2 pontjában 
foglaltaknak megfelelıen, alapvetı hibák, hiányosságok miatt elutasítja, 

c) 100%, amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett elıleget, azonban az 
elıleg kifizetését követı, jogszabályban meghatározott idıtartamon belül 
nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés 
a támogatás nem rendeltetésének megfelelı használatát bizonyítja, 

d) 25%, amennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított áfa-elıleget 
az 5.1.2. pontban leírtak szerint nem rendeltetésszerően használja fel, 
vagy arról a támogató felé határidıben nem számol el, 

e) 50%, amennyiben a 6.2 pont szerinti szerzıdésmódosítás alapjául 
szolgáló körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következik be, 

- Amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem, illetve nem a szerzıdésben, vagy az irányadó 
jogszabályokban meghatározottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékét a 
Közremőkıdı Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja 
meg szabálytalansági eljárás keretében. 

 
5.10.6. ÁFA mérték változás 
 
Amennyiben a jelen Szerzıdés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerzıdés 
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerzıdés ÁFÁ-ra vonatkozó 
rendelkezéseit a Szerzıdı Felek minden külön nyilatkozata, szerzıdés-módosítása nélkül 
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módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási 
jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, 
amennyiben az ÁFA mértéke nı, a támogatás összege nem növelhetı, amennyiben 
jogszabály másként nem rendelkezik. 
 
Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzıdés szerint megilletı támogatás az ÁFA 
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a 
Kedvezményezettet terheli.   
 
 
6. Szerzıdésmódosítás 
 
A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az 
abban közölt tényekben bekövetkezı valamennyi változást a Kedvezményezett annak 
bekövetkeztét követıen haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban 
bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.  
 
6.1.  A Szerzıdés módosulása  
 
A Kedvezményezett a jelen szerzıdésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerzıdés 
teljesítésével összefüggı adataiban bekövetkezett minden változást – ideértve a 6.2 a)-d) 
alpontokban meghatározott mértéket el nem érı mértékő változásokat is – annak 
bekövetkeztét követı 8 naptári napon belül köteles írásban bejelenteni a Közremőködı 
Szervezet részére. 
A változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerzıdés minden külön 
intézkedés nélkül módosul. 
 
6.2. Szerzıdésmódosítás 
 
A Kedvezményezett a Szerzıdés módosítását köteles kezdeményezni, ha 
a) a Projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerzıdésben meghatározott 
idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; 

b) a Projekt elszámolható költségeinek összesen húsz százalékát meghaladó mértékben 
változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerzıdés 1. sz. 
mellékletében rögzített bontáshoz képest; 

c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett idıtartama meghaladja a 2 évet vagy 
támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz 
százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti 
támogatási szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest; 

d) az eredeti támogatási szerzıdésben rögzített bármely indikátor értékének várható 
teljesülése nem éri el a 4. sz. mellékletben rögzített célérték 90%-át, 

e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitőzéseket befolyásoló lényeges jellemzıje. E 
vonatkozásban az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu/doc/6) közétett Projekttartalom-
változás útmutatóban foglaltak is kötelezı jelleggel irányadóak. 

 

Ha a 4. sz. mellékletben meghatározott kulcsindikátorok célértékei - kivételt képeznek ez 
alól az adatszolgáltatási kötelezettség alá esı kulcsindikátorok - elıre láthatóan nem 100%-
ban teljesülnek, és ez jelentıs mértékben módosítja a projektet, a Kedvezményezett köteles a 
Szerzıdés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékő változás 
esetén is. 
 

Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos idıarányos 
projektmenedzsment költség – a Szerzıdés módosítása nélkül – nem növelhetı. 
 

6.3. A Kedvezményezett vagy a Közremőködı Szervezet kezdeményezésére a Szerzıdés 
közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerzıdés módosítására irányuló 
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kérelmét írásban, indokolással, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal ellátva 
köteles a Közremőködı Szervezet részére eljuttatni.  
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan idıpontban köteles elıterjeszteni, amely 
lehetıvé teszi, hogy a Közremőködı Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott 
döntést tudjon hozni.  
A Közremőködı Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra 
irányuló kérelem benyújtását követı 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a 
módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak 
indoklását. A Közremőködı Szervezet által elkészített szerzıdésmódosítást a 
Kedvezményezett annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles cégszerően aláírva 
visszaküldeni a Közremőködı Szervezetnek. A szerzıdésmódosítás elbírálásáig a támogatás 
folyósítását a Közremőködı Szervezet felfüggesztheti.  
 

A Szerzıdés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható 
lett volna. 

 
6.4. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, 
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremőködı Szervezetnek. Amennyiben a változást 
követıen a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerzıdést módosítani szükséges. Az 
adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési idıpontra vonatkozó 
számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a 
Kedvezményezett a Szerzıdés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 
 
6.5. Amennyiben a Szerzıdés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a 
Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerzıdésben, illetve a 
jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a 
Közremőködı Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerzıdést, illetve a jelen 
ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a 
nyilatkozat Kedvezményezett részére történı közlésétıl kezdıdı határidıvel módosítja. A 
nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.  
A Közremőködı Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerzıdést, illetve jelen 
ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a 
módosításra 

- jogszabály alapján, vagy  
- ellenırzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség, vagy 
- a módosítás a Kedvezményezett szerzıdésszerő teljesítése esetére vele szemben 

hátrányos következményekkel nem jár, azaz csupán nem szerzıdésszerő teljesítés 
esetére fogalmaz meg következményeket. 

 
A mindenkori hatályos ÁSZF az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu/doc/6) kerül 
közzétételre. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen Szerzıdés, valamint az ÁSZF a 
vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden 
külön közvetlen intézkedés nélkül módosulnak.  
A módosítás - ellenkezı kikötés hiányában – annak Támogató honlapján történı 
közzétételének napján lép hatályba.  
 
 
7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására 
köteles, az alábbi pontok figyelembevételével köteles eljárni. 
 
7.1 Általános szabályok 
 
Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a 
Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások 
lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett felel. Ennek megfelelıen bármely közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy 
részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.  
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A Kedvezményezett köteles a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó szakaszai szerint eljárni, így különösen az abban 
foglaltaknak megfelelıen tájékoztatni a Közremőködı Szervezetet  a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatosan. 
 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közremőködı Szervezet, illetve az NFÜ a 
közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb dokumentumot is bekérhet, annak ellenırzése céljából, 
hogy a közbeszerzési eljárás, az eljárás alapján meghozott döntés és kötelezettségvállalás 
támogathatósági és közbeszerzési jogi szempontból megfelelı volt-e.   
 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közremőködı Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (mint Támogató) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján az 
ott meghatározottak szerint ellenırizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokat. A Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy a Közremőködı Szervezet a 
projektek és/vagy beszerzések kockázati besorolása szerint a közbeszerzések ellenırzésének 
gyakoriságát, az ellenırzött dokumentumok mennyiségét, az ellenırzés mélységét, minıségét 
és módszertanát jogosult egyedileg meghatározni. A beszerzés(ek) kockázati besorolásáról és 
az annak megfelelı ellenırzés módjáról – az irányadó eljárási határidık megjelölésével – a 
Közremőködı Szervezet a Kedvezményezettet az ellenırzés(eke)t megelızıen megfelelı 
idıpontban tájékoztatja. 
 
7.2 Közbeszerzési terv 
 
A Kedvezményezett Projekt szintő közbeszerzési tervet köteles készíteni, amely jelen 
szerzıdés 9. számú mellékletét képezi. Amennyiben valamely beszerzés – projekt szintő 
közbeszerzési tervben rögzített – lényeges jellemzıjében változás következik be, a 
Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésıbb a változás bekövetkeztétıl számított 8 napon 
belül köteles az aktualizált közbeszerzési tervet a Közremőködı Szervezet részére változás-
bejelentés keretében megküldeni. 
 
7.3 Határidık 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy 
eljárásban a részvételi/ajánlattételi határidı, valamint a közbeszerzési szerzıdéskötés 
(tervezett) határideje arra tekintettel kerüljön meghatározásra, hogy a Közremőködı 
Szervezet az ellenırzéshez kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidıkön 
belül elvégezhesse.  
 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kbt. 327.§ (2) bek. b) pontja szerinti határidı 
kizárólag akkor veszi kezdetét, amikor a Közremőködı Szervezet által kért dokumentumokat 
a Kedvezményezett teljes körően rendelkezésre bocsátja. 
 
7.4 A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdés módosítása 
 
A Kedvezményezett a közbeszerzési szerzıdés módosításának szándékát köteles a 16/2006. 
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 22/A. § e) pontja szerinti határidıben a 
Közremőködı Szervezetnek bejelenteni. E bejelentési kötelezettség terheli a 
Kedvezményezettet akkor is, ha álláspontja szerint a szerzıdésben történt változás nem 
minısül a Kbt. Ötödik része szerinti szerzıdésmódosításnak, de a közbeszerzési 
szerzıdéshez a teljes mennyiséget, vagy az építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás 
minıségét lényegesen befolyásoló, az eredeti eljárás tárgyát nem képezı további eljárások, 
megrendelések, megbízások kapcsolódnak. 
 
7.5 A Kedvezményezett részére biztosított korrekció 
 
Amennyiben Közremőködı Szervezet/NFÜ az eljárást megindító dokumentumok 
megfelelıségét vitatja és erre vonatkozóan az eljárásjogi feltételek adottak (16/2006. (XII. 
28.) MeHVM-PM rendelet 22. § (4) bek. szerint),  a Közremőködı Szervezet javasolhatja a 
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Kedvezményezettnek, hogy a hirdetményt (dokumentációt), megfelelıen módosítsa, 
változtassa meg.  
Ebben az esetben a Közremőködı Szervezet/NFÜ köteles felhívni a Kedvezményezett 
figyelmét arra is, hogy amennyiben a hirdetményen (dokumentáción) nem változtat, vagy 
arra nézve nem ad megfelelı indokolást, akkor a Közremőködı Szervezet és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) 
 

- szabálytalansági eljárást indíthat, és/vagy 
- a Közbeszerzési Döntıbizottság jogorvoslati eljárását kezdeményezheti. 

 
A tájékoztatásnak ebben az esetben ki kell terjednie arra is, hogy amennyiben a fenti 
eljárások eredményeképpen a jogsértés, vagy a szabálytalanság megállapításra kerül, 
korrekciós intézkedésként várhatóan milyen jogalapon, milyen mértékő támogatás 
elvonására kell a Kedvezményezettnek számítania. 
 
Amennyiben a Közremőködı Szervezet/NFÜ a fenti eljárások lefolytatását ténylegesen 
kezdeményezi, errıl a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíti. A Közremőködı Szervezet 
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) a Közbeszerzési Döntıbizottság, más 
hatóság vagy bíróság, illetıleg egyéb döntéshozatalra illetékességgel és hatáskörrel 
rendelkezı szervezet döntésétıl függetlenül akkor is jogosult a beszerzési eljárás 
szabálytalanná minısítésére, ha ez az adott szerv döntésével ellentétes, vagy a kérdésben az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkezı szerv nem hoz döntést (például elkésettség miatt).  
 
A Közremőködı Szervezet/NFÜ közbeszerzési tárgyú ügyekben a Közbeszerzési 
Döntıbizottság Határozata nélkül is lefolytathat szabálytalansági eljárást, és megállapíthatja 
a szabálytalanság tényét. A szabálytalanság tárgyában hozott döntésnek nem feltétele az 
sem, hogy bármely döntéshozatalra jogosult szerv határozata vagy egyéb döntése jogerıre 
emelkedjen. A szabálytalansági eljárás keretében a Közremőködı Szervezet és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) az Európai Unió közbeszerzési a versenyjogi 
alapelveket is tartalmazó direktíváira, irányelveire, valamint az Európai Bizottság COCOF 
07/0037/02 számú iránymutatására hivatkozással is szabálytalannak minısítheti a 
közbeszerzési eljárást, akkor is, amennyiben az a Kbt. szabályainak nem mond ellent. 
 
 
8. Támogatás felfüggesztése 
 
A Közremőködı Szervezet a jogszabályban illetve az ÁSZF-ben, Szerzıdésben meghatározott 
esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.  
 
A Közremőködı Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 
a) a Kedvezményezettnek a Szerzıdés megkötését követıen az adóhatóságok (állami 
adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt 
esedékességő, meg nem fizetett köztartása van; 
b) a 9.1 h), j), m) és a 9.3 pontokban foglaltak bekövetkezése esetén; 
c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerzıdésben 
meghatározott célokhoz mért elırehaladás nem kielégítı és a Kedvezményezett az elıírt 
korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerzıdés-módosítás a 
Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;  
d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a 
jogerıs hatósági engedély beszerzéséig.   
e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján, 
f) a Szerzıdésben, az ÁSZF-ben, a pályázati útmutatóban, valamint jogszabályban 
meghatározottak szerint nem áll rendelkezésre a biztosíték, továbbá amennyiben az ÁSZF 
4.8. pontja szerint a rendelkezésre bocsátott biztosíték érvényességének lejártát megelızı 
legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezett nem igazolja 
a Közremőködı Szervezet felé, 
g) Amennyiben a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerzıdésmódosítás van 
folyamatban, 
h) Amennyiben a projekt elırehaladási jelentés elutasításra kerül. 
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A Közremőködı Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben. 
  
A Közremőködı Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a 
Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.  
 
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közremőködı 
Szervezet által tőzött határidın belül nem szünteti meg, az szerzıdésszegésnek minısül.   
 
A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet 
kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele 
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerzıdésben, valamint a jelen ÁSZF-ben 
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.    
 
9. Szerzıdésszegés esetei és jogkövetkezményei 
 
9.1. Szerzıdésszegés esetei 
 
A Szerzıdés megszegésének minısül különösen, ha: 
 

a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerően, illetve 
célellenesen használja fel, 

b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati 
dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, 
bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét 
visszavonja, 

c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerzıdésben meghatározott Projektre 
használja fel,   

d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már 
nem felel meg a pályázati feltételeknek, 

e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerzıdésben rögzített megvalósítási idıszak 
kezdı idıpontjától számított három hónapon belül nem kezdıdik meg a Szerzıdés 
teljesítése, és késedelmét ez alatt az idı alatt írásban nem menti ki, 

f) a projekt fizikai megvalósulása a kedvezményezettnek felróható okból a Szerzıdés 
3.3.1. pontjában meghatározott idıponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik. 

g) a Kedvezményezett a Szerzıdés megkötését követı 12 hónapon belül a megvalósítás 
érdekében harmadik féltıl megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési 
munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérı mértékben – esetleges 
közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre 
irányuló szerzıdést harmadik féllel nem köti meg; vagy idıközi kifizetési igénylés 
benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja, 

h) a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós 
akadályoztatását elıidézı körülmény,  

i) a Kedvezményezett nem tesz eleget az ÁSZF 3. pontjába foglalt bejelentési 
kötelezettségének, 

j) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidıben nem tesz eleget a 
Szerzıdésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési (így különösen az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) i) pontjában, 
87. § (5) és (12)  bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkozattételi 
kötelezettségének,   

k) a Kedvezményezett a Szerzıdésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak 
részben teljesíti, 

l) a Kedvezményezett határidıben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit 
(projekt elırehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), és azt az 
erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül sem teljesíti, 
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illetve a projekt-jelentést nem a megfelelı formában vagy nem a megfelelı 
információkkal és mellékletekkel nyújtja be, 

m) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó 
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerően teljesítette, 

n) a Projekt fenntartási idıszakára, illetve közmő beruházás esetén annak 
üzemeltetésére és vagyonkezelésére elıírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem 
teljesíti, 

o) a Kedvezményezett az ellenırzésre jogosult ellenırzı szervek munkáját akadályozza, 
vagy az ellenırzést megtagadja, és az ellenırzést az erre irányuló írásbeli 
felszólításban megjelölt határidıig sem teszi lehetıvé 

p) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében a 
Kedvezményezett az ÁSZF 6.2. c) pontjában meghatározott esetben a 
szerzıdésmódosítás kezdeményezését elmulasztja,  

q) a Kedvezményezett bármely egyéb – jogszabályban, a Szerzıdésben, vagy a jelen 
ÁSZF-ben  - rögzített kötelezettségét megszegi  

 
9.2. Szerzıdésszegés jogkövetkezményei 
 
9.2.1.  Késedelmi kötbér 
 
Amennyiben a kedvezményezett a jelen támogatási szerzıdés 9.1. f), l), o) pontjában 
meghatározott szerzıdésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi 
mértéke a kötbér alapját képezı támogatás 10%-ának 1/365-öd része. 
 
A késedelmi kötbér alapja az l) és o) pont esetében az elırehaladási jelentés esedékességéig, 
illetve az ellenırzéstőrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont 
esetében a megítélt támogatás összege.  

 
A kötbérfizetés kezdı idıpontja 

 l) pont esetében az elırehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti 
határideje, utolsó napja az elırehaladási jelentés benyújtását megelızı naptári nap; 

o) pont esetében az ellenırzéstőrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja 
pedig az ellenırzés lehetıvé tételének napját megelızı naptári nap; 

f) pont esetében a projekt fizikai megvalósulás támogatási szerzıdés szerinti határideje, 
utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja. 
A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt elırehaladási jelentéstételi, valamint az 
ellenırzéstőrési kötelezettség teljesítése alól. 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a 6.2. c) pont szerinti módosítás kezdeményezését 
elmulasztja, a tárgyfélévre tervezett költség és a ténylegesen kifizetett költség közti 
különbözet összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegő kötbért köteles fizetni.  

 
9.2.2.  Elállás a Szerzıdéstıl 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen 
használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerzıdéses vagy egyéb elıírást 
megszegi, a Közremőködı Szervezet jogosult a Szerzıdéstıl elállni.   
 
Elállás alapjául szolgáló okok különösen:  

 
a) szerzıdésszegés esetén, kivéve, ha a Szerzıdés vagy az ÁSZF a szerzıdésszegéshez 

más jogkövetkezményt főz,  
b) a 9.1 i) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot 

meghaladó késedelembe esik, 
c) a 9.1 j) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó 

késedelembe esik, 
d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követı 30 napon belül nem tesz eleget 

az elıírt ellenırzéstőrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb 
együttmőködési kötelezettségeiknek, 
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e) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csıd-, felszámolási, 
végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 
adósságrendezési eljárás van folyamatban, 

f) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak 
esetén, 

g) a Szerzıdésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a 
Szerzıdésben foglalt határidıre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg, 

h) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességét lejártát követıen annak 
meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja, 

i) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az 
elállás szankciójának megállapításakor, 

j) a Projekt a Szerzıdés 3.1 pontjában rögzített kezdı idıpontjától számított három 
hónapon belül a szerzıdés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem 
kezdıdik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idı alatt írásban sem menti ki 

k) ha hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett az igénylés, illetve a 
pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - 
különös tekintettel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (3) bekezdésében 
foglalt körülményre és a 83. § (2) bekezdésében, valamint a 84. § (1) bekezdésének d) 
pontjában foglalt adatokra - szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat 
benyújtásakor, 

l) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását elıidézı körülmény a kedvezményezettnek felróható okból 
következett be, 

m) Amennyiben a kedvezményezett egy hónapon túli késedelemmel jelenti be a 
támogatott program, projekt megvalósításának részben vagy egészben történı 
meghiúsulását, tartós akadályba ütközését, vagy a szerzıdésben foglalt ütemezéshez 
képesti késedelmét szenved, illetve ennek várható bekövetkezését. 

 
A Szerzıdéstıl történı elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást 
(beleértve az elıleget is) az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelı mértékő, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közremőködı 
Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követı 15 munkanapon belül. A 
kamatszámítás kezdı idıpontja a támogatás - vagy annak elsı része - kifizetésének napja, 
utolsó napja pedig a visszafizetést megelızı nap. A természetben juttatott telephely, telek 
vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértı által megjelölt értéket kell alapul 
venni.    

 
A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi elıírások szerint köteles 
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidıben 
nem teljesíti. 
 
9.2.3. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése 
 
A támogató a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatási szerzıdés módosítása, 
felmondása vagy az attól történı elállás nélkül is elrendelheti a költségvetésbıl nyújtott 
támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerő vagy 
szerzıdésellenes felhasználással arányos mértékő – visszafizetését. Ebben az esetben a 
kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget a 9.2.2 pont szerinti 
kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató által meghatározott határidın 
belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdı idıpontja a költségvetésbıl 
nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdı napja, utolsó napja a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. 
 
9.2.4 Kizárás a pályázati lehetıségekbıl 
 
A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott elıirányzatok támogatási rendszerébıl, ha az 
alábbiakban felsorolt okok egyike bekövetkezik: 
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a) a Szerzıdésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerzıdésben rögzített 

határidıben nem vagy csak részben - számszerősített kötelezettségek esetén 75 %-ot 
(telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %-ot) el 
nem érı arányban - valósul meg; 

b) a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérı célt valósít meg; 
c) a Kedvezményezett a Projekt részben vagy egészben történı meghiúsulására, 

akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az elıírt 
határidıben nem tett eleget; 

d) a Projekt fenntartási idıszakára illetve környezetvédelmi beruházás esetén annak 
üzemeltetésére és vagyonkezelésére elıírt kötelezettségeket nem teljesíti, 

e) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 
 

 
A kizárás legfeljebb öt évre szólhat.  
 
9.3. Szabálytalanság 

 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. 
pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közremőködı Szervezet illetve a 
Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben 
szereplı, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését a 
szabálytalansági eljárás alatt felfüggeszteni, annak eredményeképpen pedig elutasítani, vagy 
a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást 
csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más 
szankciót is alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerzıdés kétoldalú módosítása 
nélkül, egyoldalú módosítással csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott 
szankciók nem mentesítik a Szerzıdésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 
 
Szabálytalanság akkor is megállapítható, amennyiben egy adott jogszabály/elıírás 
megsértése nem közvetlenül kapcsolódik a projekt tárgyához, a megvalósítandó 
tevékenységekhez, hanem az azokkal kapcsolatos, járulékos kötelezettségeket sérti meg a 
Kedvezményezett, ideértve a projektmenedzsmenttel kapcsolatos adminisztratív 
kötelezettségeket is. Ebben az esetben elsısorban a projektmenedzsmentre, másodsorban 
egyéb, támogatott külsı szakértıkre (pl. közbeszerzési szakértı) tervezett költségkategóriáról 
indokolt támogatást elvonni. Amennyiben ilyen költségkategória nem áll rendelkezésre a 
projektben, egyéb támogatott tevékenységre tervezett/kifizetett költségkategóriáról kell a 
támogatás elvonni. 
 
A szabálytalansági eljárásban meghozott döntést a döntéshozó mérlegelési jogkörében, az 
eset össze körülményére tekintettel hozza meg, így azt írásban indokolni köteles. 
 
A szabálytalansági döntésben –amennyiben ez értelmezhetı – lehetıséget kell biztosítani a 
Kedvezményezett számára, hogy a projektjében feltárt hiányosságokat, hibákat 
szabálytalanságokat orvosolja, és a lehetı legnagyobb mértékő megítélt támogatást vegye 
igénybe, szükség szerint már meghozott intézkedése megváltoztatásával. Amennyiben 
lehetséges, a szabálytalanság korrekciójára fel kell szólítani a Kedvezményezettet határidı 
tőzésével, amely idıtartamra a szabálytalansági eljárás felfüggeszthetı. E körbe tartozik a 
már lefolytatott, szabálytalanság gyanújával érintett közbeszerzési eljárások újbóli, 
szabályszerő lefolytatásának lehetısége is. Fentiek nem érintik a szabálytalansági döntéssel 
már meghozott korrekciós intézkedéseket, azaz egy korrekciós intézkedés visszavonására 
nem, vagy csak indokolt esetben kerülhet sor. 
 
A teljes támogatási összeg és járulékainak visszafizetése esetén a Szerzıdés megszőnik.  
  
10. Támogatások ellenırzése 
 
Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 
felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenırzését minden olyan szervezet, 
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hatóság, egyéb személy részére lehetıvé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve 
kötelez. Ilyen szervek különösen a Közremőködı Szervezet, a Támogató, az EKKE, a 
fejezetek ellenırzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési 
szerv, a Kincstár, Állami Számvevıszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az 
Európai Számvevıszék    
Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az elızetesen részére bejelentett helyszíni 
ellenırzések alkalmával az erre feljogosított képviselıje jelen legyen, és a szükséges 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok 
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az 
ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét 
aláírásával igazolja. 
  
 
11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megırzése 
 

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és ırzését 
biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, 
hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetıvé tenni. A Kedvezményezett a 
Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. 
december 31-ig megırzi. 

A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni. 

 

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok 
 

12.1. A projekt fenntartási idıszak kezdete a projekt befejezését követı nap. 
A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott 
vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a 
Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselı szellemi alkotások 
kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti. 
 
12.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak 
tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal 
eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell 
ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.  
 
12.3. Beruházási jellegő projektek esetén a Kedvezményezett a projekt befejezését követı 
naptól számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.  
 
Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, 
haladéktalanul köteles értesíteni a Közremőködı Szervezetet.  
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti idıpontig csak a támogatási döntést 
hozó elızetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetı el, adható bérbe, illetve terhelhetı 
meg.  
 
A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fentiek 
figyelembevételével a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a támogató egyedi 
engedélye és az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme 
nélkül terhelhetı meg vagy idegeníthetı el. 
 

12.4. A jelen Szerzıdés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági 
költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási 
intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett 
köteles a Támogató elızetes írásbeli jóváhagyását kérni. 
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12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás 
lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevıvel megkötött szerzıdésben kikötni, hogy 
a teljesítés során keletkezı, a szerzıi jogi védelem alá esı alkotáson a Kedvezményezett 
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 
szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerzıdés alapján a Kedvezményezett jogot 
szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. 
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja 
meg, akkor a szerzıi jogi védelem alá esı alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a 
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 
 

12.6. Amennyiben jelen Szerzıdés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt 
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy 
köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közremőködı Szervezet részére 
ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közremőködı Szervezet e jogot üzletszerően nem 
jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a 
Támogató és a Közremőködı Szervezet részérıl közvetve sem szolgálhatja. 
  
12.7. Amennyiben jelen Szerzıdés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt 
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy 
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / 
foglalkoztatási célra történı felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen 
biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerően nem gyakorolhatja, így a felhasználás a 
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.  
 
12.8. Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelemtermelı projektek esetén a 
projekt fenntartási idıszak alatt felülvizsgálatra kerülnek az elszámolható költségek 
maximális mértékének megállapításának alapjául szolgáló költség-, illetve bevételi adatok. 
Amennyiben a Kedvezményezett a felülvizsgálat eredményeként kapott maximálisan 
igényelhetı támogatásnál magasabb összegő támogatásban részesült, a különbözetet köteles 
a Támogató részére visszafizetni. 
 

13. Tájékoztatás és nyilvánosság 
 

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektrıl és 
a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról 
letölthetı Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. 
Útmutató tartalmazza. 
 
13.2. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és 
nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegő rendezvényein 
Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal 
utasítja vissza. 
 
13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió 
forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, 
vagy ha az átadásra a sajtó képviselıit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, 
illetve a beruházás átadásáról a Közremőködı Szervezetet értesíteni az átadás napját 
megelızı legkésıbb 20 munkanappal.  
A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, 
a sajtó részvételével zajló rendezvényrıl a Közremőködı Szervezet képviselıjét értesíteni, a 
rendezvény napját megelızı legkésıbb 20 munkanappal. 
 
13.4. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Támogató, valamint a Közremőködı Szervezet kezelésében lévı, a támogatás felhasználására 
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közremőködı Szervezet nyilvánosságra hozhatja, 
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kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten 
megtiltja. 
 
14. A Szerzıdés megszőnése  
 
Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés a teljesítést (beleértve az 
ellenırzéstőrési, valamint a dokumentum-megırzési kötelezettséget is) megelızıen csak vis 
maior, lehetetlenülés, a Közremőködı Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a 
Szerzıdésben meghatározott esetekben és módon történı elállás, a 9.3 pontban foglalt 
megszőnés, vagy a bíróság határozata alapján, illetve közös megegyezéssel szőnik meg. A 
Szerzıdı Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják. 
Kedvezményezett elállhat a Szerzıdéstıl, amennyiben annak teljesítésére, a szerzıdéskötést 
követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerzıdés ilyen 
esetben, annak megkötésére visszamenı hatállyal megszőnik, és a Kedvezményezett köteles 
a támogatás elállás idıpontjáig folyósított összegét, az elállás idıpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követı 15 munkanapon belül 
visszafizetni. A kamatszámítás kezdı idıpontja a támogatás - vagy annak elsı része - 
kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelızı nap.  
 
A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi elıírások szerint köteles 
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidıben nem 
teljesíti.  
 


