
 

1 

 

 

Azonosító szám:  

 

 
 

Támogatási  Szerződés  

a … Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról 

 

 

 

amely létrejött  

egyrészről a Belügyminisztérium 

székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.; 

PIR törzsszáma: 311607; 

adószáma: 15311605-2-41; 

fizetési számláját vezeti: Magyar Államkincstár; 

fizetési számlaszáma: 10032000-01220122-50006001; 

aláírásra jogosult képviselője: 

mint támogató (a továbbiakban:„Felelős Hatóság”),  

 

másrészről a «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő alapdatai- Támogatást igénylő teljes 

neve» 

típusa: «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő alapatai- Gazdálkodási formakód»; 

székhelye: «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő címadatai- Támogatást igénylő 

székhelye (irányítószám, helység, közterület, házszám v. helyrajzi szám)»; 

cégjegyzékszáma: «Külön adatlapról, mert nincs a rendszerben»; 

nyilvántartási száma/törzsszáma: «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő alapadatai- 

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek)»; 

adószáma: «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő alapadatai- Adószám»; 

KSH száma: «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő alapadatai- Statisztikai szám», 

nemzetközi bankszámlaszáma (IBAN): «Támogatást igénylő adatai- Támogatást igénylő 

alapadatai- Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás- pozitív támogató döntés esetén – 

utalásra kerül»; 

fizetési számláját vezető pénzintézet SWIFT kódja: «Külön adatlapról, mert nincs a rendszerben»; 

aláírásra jogosult képviselője: «Támogatást igénylő adatai- Képviselő adatai-Név»; 

mint kedvezményezett (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) 

 

 

(a továbbiakban együtt: „Szerződő felek”) között az alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

Ha a jelen támogatási szerződés szerinti projektet több jogalany által közösen alkotott 

Kedvezményezett (konzorcium) valósítja meg, a Kedvezményezettet alkotó jogalanyok 

[konzorciumvezető és konzorciumi partnere(i)] egymás közötti, valamint a Felelős Hatóság és a 

Kedvezményezettet alkotó jogalanyok közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza (10. sz. melléklet). 

A jelen támogatási szerződést Kedvezményezettként aláíró fél a támogatási szerződést – a 

konzorciumi együttműködési megállapodásban kapott felhatalmazás alapján – a 

Kedvezményezettet alkotó összes jogalany nevében írja alá. 
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1. Előzmények 

 

A Felelős Hatóság a «Belügyi Alapok közül kiválasztott Alap» Alap támogatásainak az elfogadott 

Nemzeti Programnak megfelelő felhasználása érdekében a(z) «Felhívás (Pályázati kiírás) száma és 

neve» című pályázati kiírást tett közzé, amelyre Kedvezményezett «a kedvezményezett 

azonosítószáma» azonosító számon regisztrált, «Támogatási kérelem benyújtásának dátuma» napon 

befogadott támogatási kérelmet nyújtott be. 

A «Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról szóló levél kiküldésénak dátuma» napján kelt, 

«Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról szóló levél iktatószáma» iktatószámú támogató 

levél szerint, a Felelős Hatóság döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő 

támogatásban részesül a támogatási szerződésben (a továbbiakban: „Szerződés”) meghatározott 

feltételekkel.  

 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: 

„ÁSZF”), amelyet a Felelős Hatóság a Szerződéssel egyidejűleg a Kedvezményezett rendelkezésére 

bocsát (1. sz. melléklet). 

A Szerződés mellékletét képezi továbbá a pályázati dokumentáció (pályázati kiírás, az adott 

pályázati kiírás részét képező elszámolhatósági szabályok, a támogatási kérelem űrlap és az ahhoz 

mellékelt tanulmányok, elemzések, hatósági engedélyek, műszaki terv és tartalom, nyilatkozatok, 

beszerzési terv és egyéb dokumentumok, valamint ezek módosításai), a hiánypótlás anyagai, a 

támogató levél és mellékletei, valamint a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata függetlenül attól, 

hogy azok a Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e. 

 

 

2. Szerződés tárgya 

 

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő felek az alábbi tárgyú Szerződést kötik: 

 

Jelen Szerződés aláírásával a Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a « Támogatási kérelem 

szakmai tartalma- Projektadatok- A projekt címe mező» című, a pályázati dokumentációban 

rögzített Projektet (a továbbiakban: „Projekt”) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő 

alapossággal, hatékonysággal, gondossággal, a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséért 

önálló felelősséget vállalva megvalósítja; a Felelős Hatóság pedig kötelezi magát arra, hogy a 

«Belügyi Alapok közül kiválasztott Alap» Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 

vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza a Projektet. 

Amennyiben a Felelős Hatóság egyedi feltételek kikötése mellett nyújt támogatást a Projekt 

megvalósításához, a Kedvezményezett köteles ezen feltételeknek maradéktalanul eleget tenni (2. sz. 

melléklet). 

A támogatási jogviszony létrehozására az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendeletével 

összhangban, valamint az Európai Parlament és Tanács 516/2014/EU rendelete / az Európai 

Parlament és Tanács 513/2014/EU rendelete / az Európai Parlament és Tanács 515/2014/EU 

rendelete tekintetében a Projekt megvalósításának szakterületére vonatkozóan releváns, hatályos 

uniós jogszabály alapján, az abban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében kerül sor. 

 

Jelen Szerződés szerint megvalósuló Projekt <<beruházási/nem beruházási>> jellegűnek minősül.  
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3. Felek jogai és kötelezettségei: 

 

3.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósítása során az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített jogokat és alapvető elveket, továbbá az Európai Unió horizontális 

politikáinak szempontjait (pl.: fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, a 

környezetvédelem, közbeszerzési és versenyjogi szabályok) érvényesítve jár el. 

 

3.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a Projekt neki felróható okból részben vagy 

egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, jogszabálysértő 

vagy nem rendeltetésszerű módon használja fel, akkor a támogatást köteles visszafizetni. A 

Kedvezményezett az általa fel nem használt előleget köteles visszafizetni. 

Kedvezményezett kijelenti, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 75. § (2) bekezdése által előírt 

írásbeli nyilatkozattételi kötelezettségének megfelelően eleget tett (3. sz. melléklet), és a 

szükséges kapcsolódó dokumentumokat – így a Kedvezményezett adólevonási jogával 

kapcsolatos nyilatkozatot – a Felelős Hatósághoz megfelelően benyújtotta. 

Amennyiben a Kedvezményezett államháztartáson kívüli, kijelenti, hogy az Ávr. 75. § (3) 

bekezdésének megfelelően a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi 

intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző 

által hitelesített aláírásmintáját, vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolatát, 

továbbá létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott, nyilvántartásba vételét 

igazoló okiratának eredeti példányát a Felelős Hatósághoz megfelelően benyújtotta. 

A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Felelős Hatóság az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. 

mellékletének III. Gazdálkodási adatok pontja szerinti, a Kedvezményezett nevére, a 

támogatás céljára, összegére, továbbá a megvalósítás helyére vonatkozó adatokat az ott 

meghatározottak szerint közzétegye. 

3.3. Az államháztartáson kívüli Kedvezményezett tekintetében az alábbi, köztartozás kezelésére 

vonatkozó szabályok érvényesülnek. 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a projektidőszak alatt esedékessé vált és még 

meg nem fizetett köztartozása keletkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 51. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezettet terhelő köztartozások összege a 

Magyar Államkincstár által a támogatásból visszatartásra kerül. 

A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság a Magyar 

Államkincstár elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. Az 

adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét a Magyar Államkincstár a folyósított 

támogatás összegéből levonja és adónemenként átutalja az adóhatóságnak. A 

Kedvezményezett részére a köztartozással csökkentett összeg kerül átutalásra, a visszatartott 

támogatásnak megfelelő összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül. 

A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozás-mentesség vizsgálata érdekében 

az adóazonosító száma a Magyar Államkincstár részére átadásra kerül. 

A támogatás visszatartásáról a Kedvezményezett írásbeli értesítésben részesül. 

A visszatartás a Kedvezményezett által jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeket nem 

érinti. 
 

3.4. A Felelős Hatóság – bizonyíthatóan neki felróható okból bekövetkezett károkozás esetét 

kivéve – nem tartozik felelősséggel olyan, a Szerződésből eredő igényekért, amelyek a 
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Projekt végrehajtása során felmerült károk megtérítésére vonatkoznak. Ebből eredően a 

Felelős Hatóság nem tartozik helytállni – a bizonyíthatóan neki felróható okból 

bekövetkezett károkozás esetét kivéve – az ilyen jogcímen felmerülő kártérítési vagy 

megtérítési igényekért. 

3.5. A vis maior esetét kivéve a Kedvezményezett visel minden olyan, a Felelős Hatóság által 

elszenvedett kárt, amely a Projekt végrehajtása során, azzal összefüggésben merült fel, 

feltéve, hogy azt nem a Felelős Hatóság mulasztása vagy jelen Szerződésből eredő 

kötelezettségének megszegése okozta. Ilyen esetben a Felelős Hatóság a vonatkozó nemzeti 

és uniós jogszabályoknak megfelelően jár el. 

 

3.6. A Kedvezményezett harmadik személlyel szemben felelősséggel tartozik bármely, a Projekt 

végrehajtása során általa okozott kárért. 

 

3.7. A Kedvezményezett felel mindazon támogatások visszafizetéséért, amelyek felhasználásával 

a Szerződésben előírtak szerint nem tud a jogszabályban és a pályázati kiírásban előírt 

módon elszámolni. A jogi személy, valamint az olyan szervezet – kivéve a magyar állam, 

külföldi állam, az Alaptörvényben felsorolt intézmény, az Országgyűlés Hivatala, a 

Köztársasági Elnök Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, illetőleg jogszabály 

alapján közhatalmi, államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatot ellátó szerv, 

valamint nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet – büntetőjogi 

felelősségre vonására, amely a polgári jogi viszonyok önálló jogalanya lehet, a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 

rendelkezései az irányadók. A büntetőjogi felelősség nem érinti a Felelős Hatóság azon 

jogát, hogy visszafizetés iránti követelését polgári jogi úton érvényesítse. 

 

3.8. A Kedvezményezett az Ávr. 102/D. §-a, valamint az ÁSZF szabályai szerint jogosult 

kifogást benyújtani a Felelős Hatósághoz.  

 

4. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 

 

4.1. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: «Projekt szakmai tartalma – 

Szerződés tervezet adatlap – Projekt megvalósításának kezdete» 

 

4.2. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: «Projekt szakmai tartalma – 

Szerződés tervezet adatlap – Költségek elszámolhatóságának kezdete» 

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

 

4.3. A Projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: «Projekt szakmai tartalma – Szerződés 

tervezet adatlap – A projekt tervezett fizikai befejezésének határideje mező» 

 

4.4. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek 

számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem 

folyósítható. 

 

4.5. A Projekt megvalósításának helyszíne(i): 

«Támogatási kérelem szakmai tartalma-„A projekt megvalósításának helyszíne(i)” 

alpontja» 
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5. A Projekt teljes költsége, a támogatás forrása és összege, a támogatás igénylése és 

folyósítása 

 

5.1. Az elszámolás módja 

A Projektben az elszámolás módja: «Támogatást igénylő alapadatai/ÁFA levonási jog». 

Jelen Szerződésben rögzített összegek ezen elszámolási módot figyelembe véve 

értelmezendőek. 

 

5.2. A Projekt teljes költsége 

A Projekt teljes költsége « Források adatlapról a Projekt teljes költsége mező összege» Ft, 

azaz «az összeg betűvel kiírva» forint. 

 

5.3. A Projekt elszámolható költsége 

A Projekt elszámolható költsége «Források adatlapról a Projekt elszámolható költsége 

mező összege» Ft, azaz «az összeg betűvel kiírva» forint. 

A Projekt elszámolható költsége a Projekt teljes költségének a Kedvezményezett által 

biztosított el nem számolható hozzájárulás összegével csökkentett összege. 

A Felelős Hatóság a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült, a Projekt 

megvalósításához kötődő, a Projekt költségvetésében szereplő költségeket finanszírozza (4. 

sz. melléklet). 

A Projekt elszámolható költségei mindazon kiadások, amelyek a pályázati kiírásban 

szabályozottaknak maradéktalanul megfelelnek, feltéve, hogy azokat a Felelős Hatóság 

jóváhagyta és szerepelnek a költségvetésben. 

 

5.4. A Projekthez felhasználásra kerülő források 

A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását a Szerződés 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

5.5. A támogatás mértéke 

A támogatás összege «Források adatlap II. Hazai társfinanszírozás mezőbe rögzített összeg 

plusz a Források adatlap III. A támogatási konstrukció keretében igényelt uniós támogatás 

mezőbe rögzített összeg» Ft, azaz «az összeg betűvel kiírva» forint. 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének «Források adatlap II. Hazai 

társfinanszírozás mezőbe rögzített összeg plusz a Források adatlap III. A támogatási 

konstrukció keretében igényelt uniós támogatás mezőbe rögzített összeg osztva a Források 

adatlap Projekt elszámolható költsége mezőbe rögzített összeggel»%-a, 

amely a «Belügyi Alapok közül kiválasztott Alap» Alapból nyújtott «külön adatlapról 

behúzott összeg» Ft-ból (a Projekt teljes költségének «Alapból nyújtott támogatás összege 

osztva a Források adatlap Projekt teljes költsége mezőbe rögzített összeggel»%-a, a 

támogatás összegének «Alapból nyújtott támogatás összege osztva a Források adatlap II. 

Hazai társfinanszírozás mezőbe rögzített összeg plusz a Források adatlap III. A támogatási 

konstrukció keretében igényelt támogatás mezőbe rögzített összeggel»%-a), azaz «az összeg 

betűvel kiírva» forintból, 

és a Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként biztosított «külön adatlapról 

behúzott összeg» Ft-ból (a Projekt teljes költségének «BM által hazai társfinanszírozásként 
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biztosított támogatás összege osztva a Források adatlap Projekt teljes költsége mezőbe 

rögzített összeggel»%-a, a támogatás összegének «BM által hazai társfinanszírozásként 

biztosított támogatás összege osztva a Források adatlap II. Hazai társfinanszírozás mezőbe 

rögzített összeg plusz a Források adatlap III. A támogatási konstrukció keretében igényelt 

támogatás mezőbe rögzített összeggel»%-a), azaz «az összeg betűvel kiírva» forintból 

tevődik össze. 

 

5.6. A Kedvezményezett hozzájárulása: 
 

5.6.1. A Kedvezményezett elszámolható hozzájárulása 

A Kedvezményezett által biztosított elszámolható hozzájárulás összege «Források adatlap I. 

Kedvezményezett elszámolható hozzájárulása mezőbe rögzített összeg» Ft (a Projekt 

elszámolható költségének «Kedvezményezett által biztosított elszámolható hozzájárulás 

összege osztva a Források adatlap Projekt elszámolható költsége mező összegével» %-a), 

azaz «az összeg betűvel kiírva» forint. 

 

5.6.2. A Kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása 

A Kedvezményezett el nem számolható hozzájárulásának összege «Források adatlap IV. 

Kedvezményezett el nem számolható hozzájárulása mezőbe rögzített összeg»Ft (a Projekt 

teljes költségének «Kedvezményezett el nem számolható hozzájárulásának összege osztva a 

Források adatlap Projekt teljes költsége mező összegével»%-a), azaz «az összeg betűvel 

kiírva» forint. 

A Kedvezményezett el nem számolható hozzájárulásának fedezetét a Felelős Hatóság 

biztosítja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet 

alapján, a XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. 

Európai uniós fejlesztési programok alcím, 4. Belügyi Alapok jogcímcsoport 1. Belső 

Biztonsági Alap jogcím terhére. 
 

5.7. A támogatás
1
 igénylése 

 

5.7.1. A támogatás összegén belül szállítói finanszírozás keretében «Külön adatlapról, mert nincs 

a rendszerben» Ft, azaz «az összeg betűvel kiírva» forint, előfinanszírozás keretében 

legfeljebb «Külön adatlapról, mert nincs a rendszerben» Ft, azaz «az összeg betűvel kiírva» 

forint kerül folyósításra a Kedvezményezett részére. A Felelős Hatóság a támogatás 

fennmaradó összegét a záró egyenleg kifizetése keretében rendezi. 

5.7.2. A támogatás összegét a Felelős Hatóság az ÁSZF 10. pontjában rögzítettek szerint 

folyósítja, előfinanszírozás esetén a Kedvezményezett jelen szerződésben feltüntetett adatai 

között szereplő fizetési számlaszámra. 

 

6. Közbeszerzési és a külön jogszabályok alapján lefolytatott beszerzési eljárások 

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása érdekében a Felelős Hatóság által jóváhagyott 

közbeszerzési tervben (6. sz. melléklet) meghatározott (köz)beszerzési eljárásokat folytatja 

le. 

 

 

 

                                                           
1
 Az 5.7. pont szerinti támogatás alatt az 5.5. és az 5.6.2. pontok szerinti összeget kell érteni. 
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7. A Projektmegvalósítás folyamata 

A Kedvezményezett a Projektet a 7. sz. melléklet szerinti ütemezésnek megfelelően 

valósítja meg. Az ütemezést a „GANTT-diagram” dokumentum tartalmazza. 

 

8. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei 

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 8. sz. mellékletben 

meghatározott indikátorok és műszaki, szakmai tartalmat mérő mutatók teljesítése érdekében 

jogosult és köteles felhasználni. 

 

9. Biztosítékadási kötelezettség 

Amennyiben a Kedvezményezett az Ávr. 84. § (1) bekezdése alapján nem mentesül a 

biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 9. sz. melléklete szerinti 

biztosítéko(ka)t nyújtja. 

A 9. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a pályázati kiírásban, valamint az Ávr-ben foglalt szabályok 

szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 

 

10. A Kedvezményezett egyéb kötelezettségei 

Az első projekt előrehaladási jelentést «Külön adatlapról, mert nincs a rendszerben» napjáig 

kell feltölteni a monitoring és információs rendszeren keresztül. 

Amennyiben a Projekt kapcsán releváns, a Kedvezményezett az üzemeltetési kötelezettségét 

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó BM rendelet, valamint 

az ÁSZF szabályai szerint köteles teljesíteni. 

 

11. Záró rendelkezések 

 

11.1. A jelen Szerződéshez csatolt mellékletek, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem 

csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a jelen 

Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.  

 

11.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, 

az ÁSZF-et, valamint a pályázati kiírásban, jelen Szerződésben és az ÁSZF-ben hivatkozott 

jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

11.3. A Kedvezményezett a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelöl ki. A 

Kedvezményezett kapcsolattartójának neve, postacíme, telefon és telefax száma és 

elektronikus levélcíme a következő: 

 

Név:«Támogatást igénylő adatai- Kapcsolattartó adatai-Név» 

Cím:«Külön adatlapról, mert nincs a rendszerben» 

Tel:«Támogatást igénylő adatai- Kapcsolattartó adatai-Telefon» 

Telefon (mobil):«Támogatást igénylő adatai- Kapcsolattartó adatai- Telefon (mobil)» 

Fax:«Támogatást igénylő adatai- Kapcsolattartó adatai-Fax» 

E-mail:«Támogatást igénylő adatai- Kapcsolattartó adatai-E-mail» 

 

11.4. Szerződő felek rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) 

rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződéses kötelem létrejöttéhez és 

teljesítéséhez szükséges, Szerződésben feltüntetett személyes adatok tekintetében a 

Belügyminisztérium mint adatkezelő általi adatkezelés jogszerűnek minősül. A személyes 
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adat kezelésével kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztatót a jelen Szerződés 11. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

11.5. A Szerződéssel kapcsolatban a Szerződő felek között a kötelező jelentések, a hiánypótlások 

útján bekért dokumentumok és egyéb lényeges dokumentumok közlése elsősorban a 

monitoring és információs rendszeren keresztül történik. Amennyiben a monitoring és 

információs rendszer infrastrukturális feltételei nem vagy csak részben biztosítottak, a 

Kedvezményezett kötelezettségeinek a Felelős Hatóság által meghatározott formában tesz 

eleget. 

 

11.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó 

jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns 

jogszabályi rendelkezések hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

 

11.7. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő felek közül az utolsóként 

aláíró aláírásának napjával. Amennyiben a Projekt kezdési időpontja a Szerződés 

megkötésének időpontját megelőzi, a jelen Szerződés 4.1 pontjában meghatározott időpont 

és jelen Szerződés hatályba lépése közötti időszakra a jelen Szerződésbe foglalt jogok és 

kötelezettségek vonatkoznak. 

 

11.8. A támogatás felhasználására jelen Szerződés rendelkezései, a vonatkozó uniós jogszabályok, 

továbbá Magyarország támogatásokra vonatkozó jogszabályai és a Polgári Törvénykönyv 

szabályai alkalmazandóak. 

 

11.9. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt 

adatlaphoz becsatolt, valamint a jelen Szerződés részeként megtett valamennyi nyilatkozata 

a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az azokban 

foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek.  

 

11.10. A Szerződő felek a Projekt végrehajtását érintő kérdésben a helyi bíróság hatáskörébe 

tartozó ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A 

tagállami jogorvoslati eszközök kimerítését követően az Európai Unió Elsőfokú 

Bíróságához lehet fordulni további jogorvoslatért. 

 

Jelen Szerződés «Szerződés oldalszáma» oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződés 

az aláírását követően a monitoring és információs rendszerben hozzáférhető. 

 

A Szerződő felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

Korrupcióellenes záradék
2
 

 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 

fel olyan cselekményre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupcióellenes 

jogszabályok megsértését eredményezi.  

                                                           
2
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendeletének 5. cikk (4) bekezdése, a Bizottság 

2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet Mellékletének 2. H. pontja alapján. 
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A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat (illetve ezekre vonatkozóan 

nem állapodhat meg) bármely eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem 

pénzbeli juttatást. 

A Kedvezményezett köteles azonnal értesíteni a Felelős Hatóságot, amennyiben a jelen Szerződés 

megkötésére, illetve a Projekt megvalósítására vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy 

annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül. 

 

 

………………… 

Kedvezményezett 

 

P.H.  

 

Kelt …………, 20….. év ………… hónap ….. 

napján 

……….………… 

Felelős Hatóság 

 

P.H.  

 

Kelt Budapest, 20….. év ………… hónap ….. 

napján 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………… 

 

Kelt Budapest, 20….. év ………… hónap ….. 

napján 

 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 

2. sz. melléklet: A támogatás nyújtásához kikötött egyedi feltételek – amennyiben releváns  

3. sz. melléklet: Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok 

4. sz. melléklet: Projekt költségvetése  

5. sz. melléklet: A Projekt forrásai  

6. sz. melléklet: Közbeszerzési terv– amennyiben releváns  

7. sz. melléklet: Ütemezés 

8. sz. melléklet: A Projekt indikátorai és műszaki, szakmai tartalmat mérő mutatói 

9. sz. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 

10. sz. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás 

11. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató 


