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Azonosit6 szAm: KEOP-5.3"0/A/09-201 0-0279

T6mogat6si szez6d6s 1. sz6m0 m6dosit6sa
projekt megval6sit6s6hoz

amely l6trejdtt

egyr6szr6l a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt5rium (1011 Budapest, F6 utca 44-50, k6pviseli a
nemzeti fejlesztesi miniszter), mint tdmogat6 (tov6bbiakban: T6mogat6) k6pviseteteben etj6r6
Ktirnyezeti 6s Energiahat6konys6gi Operativ Programok6rt Felel6s Helyettes
Allamtitkirs6g (a tov6bbiakban: tr6nyit6 Hat6s6g)

Postacim: 1011 Budapest, F6 utca 44-50.
Sz6khely: 1011 Budapest, F6 utca 44-50.
416ir6sra jogosult k6pvisel6je: dr. Nemcsok D6nes kiirnyezet 6s energiahat6konys6gi
operativ p rogramok6rt felet 6s helyettes 6llamtitkd r
Ad6sz6 m : 1 57 6441 2-2-41

m6s16sz16l

N6v/C6gn6v: Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6giai Int6zet mint Kedvezm6nyezett (a
tovSbbiakban : Kedvezm6nyezett),

Postacim: 1096 Budapest, Haller utca 29.
Sz6khely: 1096 Budapest, Haller utca 29.
Azonosit6 sz5m (t6rzs-sz6m/C6gjegyz6ksz6m): 315386
Ad6sz6m: 1 531 5386-2-43
P6nzforgalmi sz6mlasz6m, amelyre a tdmogatas utal6sra kerUl: 10032000-0i491869-
00000000
416ir6sra jogosult k6pvisel6je: Dr. Ofner P6ter, f6lgazgat6 f6orvos

Kozrem0k0d6 Szervezet 6s Kedvezm6nyezett (tov6bbiakban egyUtt: Szerz(5d6 Felek) kozott az
alulirott helyen 6s napon azalAbbi felt6telekkel:

1. Preambulum
A Szerz6d6 Felek 5ltal alAirt, 2012.12.28 napon hatSlyba l6pett KEOP-5.3.0/A/09-2010-0229
azonoslt6 sz6m( T6mogat6si . Szerz6d6st (tov6bbiakban Szerz6d6s), az annak
elv6laszthatatlan r6sz6t k6pez6 Altalanos Szerz6d6si Feltetelek (tov6bbiakban ASZF) 6.3
pontja alapj6n, a Szerz6d6s megkdt6s6t k0vet6en bekdvetkezett, al6bb ismertetett okb6l
m6dositjAk"

2. A m6dosit6s kezdem6nyez6se
Szerz6d6 Felek a Szerz6d6st a Kedvezm6nyezett m6dosit6sra ir6nyu16 kezdem6nyez6s6re, az
ASZf O.S. a) pontja alapjSn, a Szerz6d6iben 6s az ASZF-ben fogtatt et6ir6sok betart5sa
mellett m6dositj6k.

Eur6pal Unl6
Eu16pai Struktu16lis
6s Beruhlz6si Alapok
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3. A m6dosit6s oka
A beruhSzds 6sszetetts6g6b6l 6s mfik0d6 k6rhazi int6zmeny jelleg6b6l ad6d.6an a

kozbeszerz6si dokumentaci6 riaolgoz6sa, tov6bb6 az el6zetes min6s6gbiztositas keret6ben az

iirlier". szervezetek 6szrev6teleinik 6tvezet6se a tervezettn6l hosszabb id6t vett ig6nybe.

Az 6pit6sre vonatkoz keret6ben kivdlasztott nyertes aj6nlattev6 aj6nlati

ara riegnatadja a T6 6pit6si munk6k soron tervezett k0lts6get, melyet

az int6zm6nY saj6t fo roznl'

4. M6dosul6 rendelkez6sek

12.05.

A Projekt brutt6 dsszkOlts6ge 572 778 730

iitsz6zhetvenk6tmi lli6'

Ft, azaz 6tsz6zhetvenk6tmilli6'

730 Ft, azaz 6tsz6zhetvenk6tmilli6'
h6tsz6zhetvennyolcezer'h6tszizharminc Forint'

A Projekt elszAmolhat6 brutt6 6sszk6lts6ge 572 778

h6tszizhetvennyolcezer'h6tszSzharminc Forint'

A tAmogat6s m6rt6ke a Projek ,,00%'a' 
de legfeljebb 572

zzi-is0" ii, azaz 1tszAzhetvenk6tmilli6-h6tsz6zhetvennyolcezer-h6tsz6zharminc Forint"

Jefen Szerz6d6smodosit6ssal az ASZf hely6be a m6dositott ASZF l6p, mely a

Szerz6d6sm6dosit6s hat6lybal6p6s6nek naplat6l a Szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t

k6pezi.

5. 2616 rendelkez6sek
Jelen Szerz6d6sm6dositds 3 oldalon 6s 2 db eredetip6lddnyban k6szUlt'

Jelen szerz6d6sm6dosit6s hat5lyba l6p6s6nek napja megegyezik a szerz6d6st k6t6 felek

k6zttl az utols6k6nt al6ir6 al6ir6s5nak napjAval'

szeizooO Felek kijelentik, hogy a eio;eft megval6sit6sa a m6dositott felt6telekkel is

t6mogathat6 lett volna

Eur6pal Unl6
Eu16pai StrukturAlis

6s BeruhAz6si AlaPok

n p.ief.t tizit ai.ief.t tizit ai Uet"jez6s6nek tervezett napja: 2014'10'31'

A ProleK Osszkdlts6ge 572 778- 730

h6tsz6zhetvennyolcezer'h6tsz6zharminc Forint'

4r
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Kedvezm€nyezett k6telezetts6get v6llal arra, hogy a jelen Szerz6d6sm6dosit6sban foglaltak
szAllit6i szerz6d6seket is 6rint6 pontjai alapjSn a sz5llit6kkal k6t6tt szerz6d6sek m6dosit6s5t
kezdem6nyezi.

Kedvezm6nyezett tudom5sul veszi es elfogadja, hogy amennyiben a hat6rid6 m6dosit5s
hStr6nyosan befoly6solja az N+2/3 szab6ly teljesit6s6t (magyar6zat: a projektet finanszlroz6
alapban az N+2/3 szab6ly k6vetkezt6ben Magyarorsz6g forr6st veszithet az id6ben nem
megval6su16 lehiv6sok miatt 6s ezzel a t6mogat6si szerz6d6ssel rendelkez6 projektek tervezett
EU finansziroz6s6nak egy r6sz6t az Sllam elveszltheti), 0gy a T6mogat6 a megitelt t6mogat6st
az elvesztett forrdssal ar5nyosan egyoldalUan csdkkentheti.

A SzerzSd6s jelen m6dositdssal nem 6rintett pontjai es mell6kletei v6ltozatlan form5ban 6s
tartalommal hat6lyban maradnak.

A Kedvezm6nyezett k6pviselet6ben al5ir6 szem6ly(ek) kijelenti(k) 6s c6gkivonatukkal, valamint
a16ir6si cimp6ld6nyaikkal igazolja(k), hogy t5rsas6gi dokumentumaik alapj6n a jelen
Szerz6d6sm6doslt6s bevezet6 r6sz6ben feltUntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezm6nyezett
k6pviseletere (6s c6gjegyz6s6re), tov6bb6 ennek alapj6n a jelen Szerz6d6sm6dosit6s
megkdt6s6re €s al6lr6s6ra, Al6ir6 k6pvisel6(k) kijelenti(k) tov5bb6, hogy a testUleti szervei(k)
r6sz6r6l a jelen Szerz6d6sm6dosit6s megkdt6s6hez szUks6ges felhatalmazSsokkal
rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a t6mogat6si jogUgyletet j6v6hagytdk 6s harmadik
szem6lyeknek semminem0 olyan jogosults6ga nincs, mely a Kedvezm6nyezett r6sz6r6l
megakad6lyoznA vagy b6rmiben korl6tozn6 a jelen Szerz6d6sm6dosit6s mdgk6t6s6t, 6s az
abban foglalt kOtelezetts6gek marad6ktalan teljesit6s6t.

Szerz6d6 Felek a jelen Szerz6d6sm6dosit6st 5tolvast6k, 6s k6z0s 6rtelmez6s ut6n, mint

Eur6pal Un16
Eu16pai Struktu16lis
6s BeruhAz6si Alaook

N6v:

k-r

akaratukkal 6s mindenben eqyez6t aldirtdk.

helyettes 6llamtitk6r
Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium K0rnyezeti

6s Energiahat6konysdgi Operativ
DraaramalzAr{ tralalAo lJahra*laa Allamlill

Mell6kletek:
- TSmogat6si Szerz6d6s m6dosit5si k6relem

A T6mooat6si Sze aktualiz6lt 1. 6s 2. sz.,zo J5;i :.- r;iri aiairr.cto
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Nemzeti Kdrnyezetv6delmi 6s Energia Kdzpont NKft.

1134 Budapest, Vdcl 0t 45. ,,A" 6p[ilet 6. emelet

TSrgy: Szerzdd6sm6dosftSsi kErelem

Tlsztelt Mikl6s l.lSrton!

Ezriton kezdem6nye."r , Kornyezet 6s Energia Operativ
be nyriJ tott KEOP-S. 3.O / A / Og-zOt.O -O27 I azonosft6szd m I
december 28.-iin hat;llyba l6pett Tdmogatdsi Szez6d€s
m6dositilsSt.

A m6dositdsi kdrelem kezdem6nyez€se a Szez6d6sben, valamint a vonatkoz6 jogszabiSlyokban

m eg hatdrozott ald bbi ok(ok) miatt sztiksdges :

a) A projekt megval6sltdsdnak befejezdse a szez6dds 3.3.1. pontjdban meghatSrozott id6ponthoz
kdpest el6re l6that6an 3 h6napot meghalad6an k6sik.

A projekt megval6sitdsl id6szakdnak tervezett kezd6 id6pontja a Szetz6d€s 3.1. pontja alapjdn:

2013 6v 03 h6 29 nap

A projekt megval6sitds6nak t6nyleges kezd6 id6pontja jelen m6dosftdsi k6relem alapjdn:

2013 iv 12 h6 05 nap.

A proJekt megval6sit6sdnak tervezett napja a Szezddds 3.3.1 pontja alapjdn:

2013 6v 12 h6 31 nap.

A projekt megval6sit6sdnak tervezett napja Jelen m6dosit6si k€relem alapj6n:

2OL4 6v 10 h6 31 nap.

i.itta8{iI ldQ{rhlitr
*aqtj5;tYffi*+r4.

R m6dosltdg kdrelem indokldsa:

a: 2013. februiir 28.;

A 2Ot2, augusztus 30-ai tamogat6i dont6st k6vet6en a Gottsegen GyOrSy Orsz6gos Kardiol6giai
Intdzet (a tovdbblakban: ,,Int6zetJ a kozbeszezdsl szolgdltat6st beszerezte,6s a kcizbeszerz6si
etj6rds tefotytatdsdt etkezdte. A beruh:izds dsszetetts€g€b6l 6s miikdd6 korhiizi intdzm€nyi jellegb6l

fakad6an a k6zbeszerzdsi dokumentdci6 kidolgozdsa, tovdbbd az el6zetes min6sdgbiztosit6s
keret€ben az illetdkes szenrezetek dszrev€teleinek 6tvezetdse az el6zetesen tervezett 6s a

Sze zdd6s ben is rogzltett iitemezEs m6dositdsdt ered m6nyezte.

A kozbeszerz€sl eUdrds lefolytatdsa kronol6gtailag az aliibbi.m6don alakult:

- A kdzbeszea6si dokumentdcl6 a NKEK Nemzeti K0rnyezetv6delmi 6s Energia K6zpont
Nonprofit Kft. (a tov6bbiakban: ,,N KEK") r€sz6re ex-ante min6s€gbiztositasra t6rt6n6
benyfjtds6nak id6pontja z 2Q!2, december 13.;

- A,z NKEK ex-ante min6s6gbiztositds keret6ben t0rt6n6 j6v6haey6s6nak id6pontja: 2013.
janudr 30.;

- A kozbeszerzdsi dokumentdci6 a Nemzeti Fejleszt€si Ugyn0ks6g Kozbeszerzds Felrigyeleti
F$osztSty (a tov6bbiakban; ,,NFU KFF") r6sz6re ex-ante mln6s6gbiztositdsra t6rt6n6

Azonosit6 szAm: KEOP'5.3'O I Al O9'2OLO-O279
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- Az NFU KFF hidnyp6tldsi fetsz6litdsdnak id6pontja: 2013. mdrcius 13. Az' t\z r{FU KFr nlanypotlasl relszolitasanal( idoponqa: 2013, mSrcius 13. Az NFU KFF Sltal az
Int6zet. r€szdre megklildOtt hidnyp6tl6 lev6lben dlyan m6oositdsi ig6nyeket fogatmazott meg,
amelyek iitvezetdse koncepciondlisan viltoztatta meg a kdzbdszerz€si dokurnentdci6ba-n
felt0ntetett felt€teleket €s dWezet6s0k a Jogszabdlyok dltil meghatdrozott hidnyp6ildsi id$szakon
beliil nem volt lehets6ges;

- Az NFU KFF hidnyp6tl:isi felsz6lttdsa alapjdn Stdolgozott klzbeszerzdsi dokumentdci6
benyfjtiisdnak id6pontja: 2013. iipritis 24.;

- Pa NFU KFF j6viShagy6 ex-ante min6srigbiztositdsi tanrisitvdny elutasftds6nak id6pontja:
2013. mdJus 23.;

- Az NFU KFF j6vdhagy6 ex-ante min6s6gbiztositdsi tanrisitviiny elutaslt6 tevel€ben
megfogalmazott dszrevdtelek alapjiin dtdolgozott k6zbeszez6si dokumdntdci6 benyrj:tdjdnax
id6pontJa: 2013. jrinius 03.;

- Az NFU KFF j6vaihagy6 ex-ante min6
;. Megjegyzend6,
6szrev€telek egy
kor:ibbi vSltozatai

r6sze pedig rij kdrdsk€nt fogalmaz6dott meg, a
volna az ellen6rzds6rt felel6s szeruezet.

- Az NFU KFF j6v6hagy6 ex-ante min6s6gbiztositdsi tantrsitvdny elutasit6 levet6ben
megfogalmazott dszrev6telek alapjdn 6tdolgozott kdzbeszerz6si dokumentSci6 benyrijtdsdnak 0jb6ti
id6pontJa: 2013. jtilius 26.;

- Az NFU KFF j6vEhagy6 ex-ante min6s6gbiztositiisi tanrisiw:iny ki6llitdsdnak id6pontja;
2013. augusztus 01.;

- Az Intdzet 6ltal lefolytatott kozbeszezdsi eljfrds fontosabb mSrf6ldkovei:

- Az eljdriSst megindit6 felhivils megjelends6nek iddpontja: 2013. augusztus 16,;
- A bedrkezett aj6ntatok bontisdnak id6pontja: 2013. okt6ber 23.;

- A Birdl6 bizottsdgi ul6s id6pontJa: 2013. november 07.;
- A kcizbeszerzdsi szabiilyossdgi tandsitvdny kelte: 2013. november 20.;
- Ajdnlatkdrdi dont€s ddtuma: 2013, november 21.;
- Generdlkivitelez€si Szerz6dds megk6t6sdnek ddtuma: 2013. december 05.

El6zde_.kben kronol6giailag bemutatott kdzbeszerz6si eljdrds lefotytatSsdnak elhrlz6ddsa miatt a
Szen6d{s_3.l._pontja ,,A Projekt megval6sitiisi id6szakinak tervezett kezd6 iddpontja: 2013.
mSrcius 29-161" 2013. december 05-re, mig a T6mogatdsi szerz6d6s 3,3.r. ponqa,l,A projekt
fizika] befejezds€nek tenrezett napja: 2o13, december 3l-r5l- zat4. okt6ber br-rL-mOaosul.

Azonosit6 szdrn: KEOP-5.3.0 | H A9-}OIO-OZ79
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A modositiisi k€relem indokl6sa:

Az 6vek kdztitti ritcsoportositds m6dositdsdnak indoka megegyezik az a) pontban feltiintetett
m6dosftdsi indokkal.

Ktilts€gStcsoportosit6s i n doka :

Az Int6zet bels6 beszerzF_si szabdlyzata alapj5n, ajdnlat) keret€ben kdtdtt
Megblzdsl Szerz6d6st az USzl nyilvdnoss6g bizto ltatds becsUlt 6rt6ke nem
6rte el a k6zbeszezdsi 6rtdkhatdrt. A bes 6nyek6nt az Int6zet a
legalacsonyabb 6raJdnlatad6val 2013. szeptember 30-6n kdtOtt Megbizilsi Szerz6ddst, amelynek a
megbizdsi dija 1.570.000 Ft + AFA, azaz brutt6 1.993.900 Ft. A Tdmogatdsi Szerz6d6s jelen
szolgdltatiis k6lts6ge tekintet6ben brutt6 2.540.000 Ft-ot tartalmaz. A kill<inbdzet brutt6 546.100
Ft. Ezen tdmogatdsl ilsszeget az Intrizet az €pit6si sorra kivdnja Stcsoportositani az at6bbi ok miatt:

- Az €plt€sre vonatkoz6 kdzbeszerzdsi eljdrds keret6ben kivdlasztott nyeftes
aj5nlattevd ajdnlati 6ra meghaladja a T6mogatdsi Szerzdd6sben 6pit6s munk6k kolts6gdre
tervezett

Epit€s mu n kik kiilts6q6nek a lakuliisa

TSZ-ben riigzftett Gene16lkivitelez€si
Szerz6d€s Kiiliinbiizet

Nett6 Ft 431 538 455 434 435 874 2 898 408
Brutt6 Ft 548 053 852 551 734 830 3 680 978

Az Int€zet a jelenlegi helyzet6ben a Generdlkivitefezdsi Szerzdd6sb6l fakad6, az €pit€si munkdndl
fef merul6 brutt6 3.680.978 Ft tdbblet k6lts6get sajdt forrdsb6l nem tudJa finanszirozni,

A tbbbtet kiiltsr6g fedez6s6re az fnt6zet a T6j€koztatSs projekttev€kenys6grdl brutt6
546. 1OO Ft kivin Stcsoportositani a Kivitelez€si projekttev€kenys6gre.

Az Int€zet kezdem6nyezi tov6bbS a TSmogatesi SzeE6d6s m6dosites6t 4/2OaL. (I. 28.)
Korm. rendelet 6I/A.5 (1) bekezd€se alapjiin: ,,Ha a kdzszf€ra szervezet vagy bevett egyhSz
kedvezm€nyezett Sltal megval6sltott projeK, kiemelt projekt, nagyprojekt iisszkoltsrige az eredeti
efszdmolhat6 6sszk6lts€g 15%-6t meg nem halad6 mdrtdkben megemelkedik, a Rdzszf€ra
szervezet vagy bevett egyhdz kedvezm€nyezett k€rheti a tilmogatdsi szerz6d6s m6dositdsdt...".

A fent megnevezett jogszabSlyhely 6rtetm€ben az Int6zet brutt6 3.134.878 Ft 6rtekfi
elsz5molhat6 €pit6si munka kiilts6ggel kivinja m6dositani a Tiimogat6si Szerzdd6st 6s
ehhez 3.134,87A Ft tdbblet timosatSst iq6nvel,

Az Intdzet nev6ben ezfton k€rem a fenti indokok alapjdn a m6dositdsi k€relem j6vdhagydsft.

K€rem tovdbbd a 412OL1' (1. 28,) Korm. rendelet 6LlA.5 (1) bekezd6se alapjiin az
Int6zet KEOP-S.3.O lAlO9-2OJ^O-O279 azonosit6szim6 TSmogat6si Szerz6d6s
elsz6molhat6 kiilts6g6nek brutt6 3.134.878 Ft-talva16 m6dositdset 6s ezen etszdmolhat6
k6tts6g fedez€s6re 3.A34.A7A Ft ttibblet t5mogatSs i6v6hagy6sit.

DStum: 2014. janudr 20.

Kardiol6giai Int€zet

1 s+. rnell6klet: Kiilts6qvej4g m6d.psitis5nak t5 blSzatai

. tisit,t.,t g- ri,r i",:
ilxl-*dr i'4tr4 E9

Gottsege

Azonosit6 sz6m : KEOP-S.3.O I A I O9-2OLO-O27 I
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Altalanos Szerz6d6si Felt6telek

42007-2013 programozdsi id6szakban az Eur6pai Region6lis Fejlesztdsi Alapb6l, az Eur6pai
Szoci6lis Alapb6l 6s a Kohezi6s Alapb6l finanszirozott Kdrnyezet 6s Energia Operativ Program
KEOP-5.3.0/A/09 felhiv6s keret6ben t6mogat6sban 16szesitett kedvezm6nyezettekkelkotend6

t6mogat6si szez6d6sekhez

1. Altalanosrendelkez6sek

Jelen Altaldnos Szerz6d6si Feltdtelek (a tov6bbiakban: ASZfI hat6lya a Kornyezet 6s Energia
Operativ Program KEOP-5.3.0/A/09 felhiv6s keret6ben t6mogatdsban r6szesitett
kedvezm6nyezettekkel megkdtdtt valamennyi t6mogatdsi szerz6d6sre (a tov5bbiakban: Szerz6d6s)
kiterjed.

Az ASZF rendelkez6sei szez6d6si felt6telnek min6sUlnek, amelyeket a Kedvezm6nyezett az adott
t6mogat5s ig6nybev6tel6re vonatkoz6 Szerz6d6s al6ir6sakor, vagy a pAlyAzat beny0jt6sakor fogad el"

Amennyiben az ASZ! 6s a Szerz6d6s azonos t6rgyri el6irAsai kozott bdrmilyen elt6r6s van, ez ut6bbi
rendelkez6sei lesznek i16nyad6k.

A Kedvezmenyezett a Szerz6d6s aldir6s5val nyilatkozik, hogy

a) nem min6sUl az alacsony kereset( munkav6llal6k b6r6nek emel6s6t 0sztdnz6 egyes t6rv6nyek
m6doslt6sdr6l sz6l6 2011. evi XCIX. t6rv6ny 6. S-a szerinti munk6ttat6nak,

b) az Allamh6ztart6sr6l sz6l6 tdrv6nynek megfelel6en
ba) megfelel a rendezett munkaUgyi kapcsolatok kdvetelm6ny6nek,
bb) a kdztulajdonban 6l16 gazdas6gi t6rsas6gok takar6kosabb mUkdd6ser6l sz6l6 t0rv6nyben foglalt

kdzzet6teli kOtelezetts€g6nek eleget tett, vagy nem tartozik annak hatdlya al6, 6s
bc) jogi szern6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 m6s szervezet eset6n 6fl5that6

szeruezetnek min6sUl,
c) nem 6ll a t5mogat6si rendszerb6l val6 kiz{rAs hat6lya alatt,
d) nem 5ll fenn harmadik szem6ly ir6ny6ban olyan kdtelezetts6g, amely a t6mogat65sal l6trejott

projekt c6lj6nak megval6sul6sdt meg hi0stthatja.

A Kedvezm6nyezett a Szerz6d€s al6irdsSval kOtelezetts6get v6llal, hogy - a projekt r6szbeli vagy
egeszbeli meghitisulSsa, vagy a t5mogat6s szab6lytalan felhaszn6l6sa eset6n - a t6mogat6st-i
k0zremUkdd6 szervezet vagy a T6mogat6 ddntds6ben, vagy a ddnt6s ellen beny(jtott jogorvoslat
alapj6n hozott, tov6bbi jogorvoslattal nem t5madhat6 ddntdsben foglaltaknak megfelel6en visizafizeti,
6s tudom5sul veszi, hogy ennek elmulaszt6sa eset6n annak dsszege

a) az adott projektre vonatkoz6an a kedvezm€nyezett r6sz6re megit6lt, de m6g ki nem fizetett
t6mogat6si dsszegbe besz6mft6sra ker0l, ennek hiAnydban

b) a kOzponti k0lts6gvet6sb6l biztositott t6mogatdsb6l - ha a kedvezm6nyezett ilyen tSmogat6sra
jogosult - levon6sra kerirl.

A Kedvezm6nyezett a projekt megva16sit6sa so16n Sltala kdtott szerz6d6sekben (szdllit6i
szerz6d6sek) kOteles kikdtni az el5ll6s jog6t legaldbb arra az esetre, ha a szdllit6 ellen a
szerz6d6skdt6st kdvet6en cs6d-, felsz6mol6si, v6gelszdmolAsi, hivatalb6l tdrl6si, illetve egy6b, a
rnegszUntet6sere ir6nyul6 elj5rds indul"

Jelen ASZF-ben hasznAlt fogalmak a Szerz6d6sben foglaltak szerint 6rtelmezend6k.

2. Projekt V6grehajt6si Egys6g

Amennyiben a T6mogat6 a felhiv6sban el6irta, a Kedvezm6nyezett a Projekt lebonyolit6s66rt felel6s
projekt vegrehajt6si egys6get (a tov6bbiakban: PVE) kdteles l6trehozni" A Kedvezm6nyezett a
Szerz6d6s hat6lyba l6p6s6t6l sz6mltott legk6s6bb egy h6napon belUl kdteles ertesit6st kUldeni a
Kcizrem(kodti Szervezet r6sz6re, amelyben beszdmol a PVE fel5llit5s6r6l, szervezeti



elhelyezked6s6r6l 6s strukt0r6jdr6l, az egys6get alkot6 munkat6rsak munkajogi stdtuszdr6l 6s
szakmai hdtter€r6l (6n6letrajz), valamint a m0kddtet6s felt6teleinek biztosit6s6nak m6dj6r6l.

A Kedvezm6nyezett kdteles a PVE m0kdd6s6nek biztoslt6s6ra a Projekt teljes megval6sit6sa alatt,
mely kdtelezetts6g teljesit6s6r6l a helyszini ellen6rz6sek sorAn a Kdzremfik6d6 Szervezet jogosult
meggy6z6dni. A PVE munkatArsainak v6ltoz6s6r6l a Kedvezm6nyezett a v6ltozAst ktivet6 8 napt6ri
napon belU I t6j6koztatja a Kdzrem( k0d6 Szervezetet.

3. Projektmegval6sit6shozkapcsol6d6jelent6st6telikdtelezetts5gek

A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s megkdt6s6t6l 6 havonta legal6bb egy alkalommal kdteles a
Szerz6d6s 7.5. pontj6ban leirt m6don el6rehalad6si jelent6st benyUjtani a KdzremUkdd6 Szervezet
r6sz6re" A projekt el6rehalad6si jelent6s bead5sAnak hatArideje a jelent6s tdrgy6t k6pez6 id6szak
utols6 naptAri napjSt6l szdmitoft 15 nap. Az el6rehaladdsi jelent6s formanyomtatv6nya a TAmogat6
honlapj616l letOlthet6 (www. szechenyi2020. hu).

Ha a Kedvezm6nyezett projekt jelent6st6teli kdtelezetts6g6vel k6t alkalommal 15 napot meghalad6
k6sedelembe esik, a KdzremUkdd6 Szervezet jogosult a megit6lt t6mogat6st a projektmenedzsment
tev6kenys6gekre meglt6lt tdmogat6s legfeljebb 20 szAzal5kAval csdkkenteni.

Amennyiben a tdmogatAs nem 6ri el a 10 milli6 forintot, vagy a Projekt a Szerz6d6s 3.1.6s 3.3.
pontjaiban szerepl6 d6tumok alapj6n sz5mltott id6tartama nem 6ri el az egy 6vet, a Kedvezm6nyezett
egyetlen el6rehalad6si jelent6st (zdr6 projekt el6rehalad6si jelent6s) ny(jt be a Kdzrem0k0d6
Szervezethez.

A projekt el6rehaladdsi jelent6shez kell csatolni:

a) az el6rehalad6st igazol6 dokumentumokat (pl. beruh6z6sr6l k6szitett f6nyk6pek, kiadvdny egy
p6ld6nya, tanfolyam jelenl6ti lv6nek m6solata, stb.),

b) a t6j6koztat6ssal 6s nyilv6noss6ggal kapcsolatos kOtelezetts6gek teljeslt6s6t igazol6
dokumentumokat (pl. plak6tr6l vagy t6bl6r6l, rendezv6nyr6l k6szitett f6nyk6p, kiadvdny egy
p6ldAnya, sajt6hirdetdsek, r6di6 vagy TV megjelen6s eset6n szpot elektronikus form6tumban,
valamint minden egy6b tAj6koztat6ssal 6s nyilv6noss6ggal dsszefiigg6 dokumentum stb.).

c) tovAbbi - a projekt e16rehaladAsi jelent6s formanyomtatv6ny6n meghat6rozott - dokumentumokat.

A projekt el6rehaladAsi jelent6shez javasolt csatolni azokat a jelent6s benyiljt6s6t megel6z6en
megkdtdtt, Kbt. hat6lya al6 nem tartoz6 vAllalkoz6i/megblz6si szerz6d6seket, amelyek addig (pl.
kifizet6sik6relem alAt6maszt6 dokumentumaik6nt) nem kerUltek beny0jt6sra.

A K0zrem0k0d6 Szervezet 6s a T6mogat6 ezen kivUl b6rmikor jogosult a Kedvezmdnyezett6l a
Projektre vonatkoz6an b6rmilyen inform6ci6t k6rni, a Kedvezm6nyezett pedig kdteles azt megadni.

A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6sben megjeldlt id6pontban z616 projekt el6rehaladdsi jelent6st nyUjt
be a Kdzremfikdd6 Szervezethez.

Infrastruktur6lis, ill" termel6 beruhdzAsok eset6n a projekt befejez6s6t6l sz6mitott 5 6vig, kis- 6s
kdz6pv6llalkozAsok eset6ben 3 6vig a t5mogat6s visszafizet6s6nek terhe mellett v6llalja, h.ogy a
projekt megfelel az 108312006/EK rendelet 57. cikke (1) bekezd6s6ben foglaltaknak (fenntaft6s)'.

A tAmogatott beruhSz6ssal ldtrehozott vagyon a fenti id6pontig csak a T6mogat6 el6zetes
j6v6hagySsAval 6s a foglalkoztatdsi, illetve a szolgdltatAsi 6s az egy6b kdtelezetts6gek Atv5llal6sdval,
6truh6z6sAval idegenithet6 el, adhat6 b6rbe, illetve terhelhet6 meg.

ESzA-b6l szArmaz6 tdmogat5sok eset6ben csak abban az esetben 6ll fenn fenntartAsi kdtelezetts6g,
ha a projekt 6llami t6mogat6si szabAly al6 esik 6s 6llami tAmogatdsi szab6ly valamilyen fenntartdsi
kdtelezetts6get el6lr. llyen esetekben azt a fenntart6si kOtelezettsdget kell teljesiteni, amit a vonatkoz6
6llami t6mogatAsi szab6ly el6ir.

' FenntartAsi id6szak az el6k6szit6sre irdnyul6 konstrukci6kra nem vonatkozik.



A projekt befejez6s6t6l sz6mitott 5 €vig, kis- 6s kdz6pv6llalkozAsok esetdben 3 6vig, a
Kedvezm6nyezettnek projekt fenntart6si jelent6sben kell beszdmolnia a szerz6d6s teljesUl6s6r6l, a
projekt mUkddtet6se sor6n tervezett 6s az el6rt szdmszerUsithet6 eredm6nyekr6l.

Kedvezm6nyezett fenntartAsi jelent6s bead6s6ra a Szerz6d6s hat6lya alaft 6vente egyszer kotelezett"
Az els6 Projekt Fenntart6si jelent6s beny0jt6sdnak hat6ridej€t a KdzremUktid6 Szervezel halArozza
meg. Amennyiben a Kedvezm6nyezettnek tov5bbfoglalkoztat6si kdtelezetts6ge 6ll fenn, akkor a
Projekt befejezet6s6t kcivet6en az 0tmutat6ban meghat6rozott id6pontban a kotetezettseg
teljesitds6r6l be kell sz6molnia a K6zremUkdd6 Szervezetnek. A l6trehozott hum6n fejleszt6sr6l i
Projekt befejez6s6t kdvet6en a Kedvezm6nyezett 6vente kOteles jelent6st k6sziteni 6s benyOjtani a
KdzremUkod6 Szervezet r6sz6re.

Ha a Kedvezm6nyezettnek a tdmogat6s szempontjdb6l relev6ns adataiban, vagy a t6mogat6s
feltdteleiben v6ltoz6s k6vetkezik be, a Kedvezm6nyezett a tudom6s6ra jut6st6l szAmitott 8 nipon
belUl koteles azt lr6sban bejelenteni a K0zremUk6d6 Szeruezetnek"

4. Biztosit6kok

A 28112006. (Xll. 23.) Korm. rendelet 60" $-a alapjdn felsorolt szervek nem kotelesek biztositekot
ny0jtani.

Ha a t6mogat6s
a) nem beruh5z6si c610, vagy
b) kutat5s-fejleszt6sre vagy innov6ci6ra ir6nyul
a kedvezm6nyezett kdteles biztositEkot ny0jtani, ha a pSlyAzati felhivSs igy rendelkezik.

A t5mogatds (bele6rtve az el6leget) foly6sit6s5ra mindaddig nem kerUlhet sor, amig a biztosit6kok a
Szerz6d6sben meghatdrozottak 6s a jogszabdlyokban foglaltak szerint rendelkez6sre nem 6llnak.

A biztosit6ki 6rt6knek fedeznie kell legal6bb a kifizet6si ig6nyl6sben ig6nyelt, tov6bb6 a m6r kifizetett
t5mogatds egyUttes osszeget. A zA16 kifizet6si ig6nyl6shez a biztosit6k Edeket csak abban az
esetben szOkseges kieg6sziteni, ha a kedvezm6nyezett fenntarl6si id6szakban ny(jtand6 biztoslteki
6rt6ket nem 6ri el az addig nyUjtott biztosit6k. Biztositek legfeljebb a projektre megit6tt t6mogat6si
tlsszeget el6r6 biztositdki 6rt€kig k6rhet6. A hrlszmilli6 forintot meghalad6, de az otvenniilli6 forintot
meg nem halad6 t6mogatdssal megval6sul6 beruh6zdsi projektek eset€ben a projekt befejez6s6t
kdvet6 (fenntart6si) id6szakra vonatkoz6an biztosit6kokat nem kell ny0jtani. Az 6tvenmilli6-forintot
meghalad6 tdmogat6ssal megva16sul6 beruh6z6si projektek eset6ben a fenntart6si id6szakra
biztosltekokat a kifizetett t6mogat6s 50%-5nak megfelel6 mert6kben kell ny0jtani.

A kikOtdtt biztosit6kok rendelkez6sre 6ll6s6t legk6s6bb a k0lts6gvet6sb6l ny0jtott t6mogat6s ets6
foly6sit6s6t megel6z6en kell biztositani. A biztosit6koknak a t5mogatSsi jogviizony alapj6n fenndll6
kdtelezetts69ek megsz0n6s6ig rendelkez6sre kell dllniuk.

Ha a Kedvezm6nyezett Kbt. 94-100. $-ai 6s 122. S (7) bekezd6s szerinti hirdetm6ny n6tkUti
t6rgyal6sos elj5r6st folytat le, a kdzbeszerz6si elj6r5s eredm6nyek6nt k6t0tt szez6d6s 6rtek6re jut6
t6mogat6si dsszeg erej6ig a28112006. (Xll. 23.) Korm. rendelet 58-59. g-ban meghat6rozott biztosit6k
nyfjt6s5ra kdteles, a kdzponti k6lts6gvet6si szervek kiv6tel6vel.

A TSmogat6t a 28112006. (Xll. 23.) Korm. rendelet 62. S (4) bekezddse alapj6n, amennyiben a
kedvezm6nyezett visszafizet6si kdtelezetts6g6nek a Szerz6d6sben megadott hat6rid6ben nem, vagy
csak r6szben tesz eleget, (gy - jogszabSly elt6r6 rendelkez6se hidnydban - megiileti a 28tt2OO6. (XL
23.) Korm. rendelet 57. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti beszed6si megbiz6s beny(jt6s6nak joga.

Amennyiben a Szerztides m6dosit6sra kerUl, a biztosit6kokra vonatkoz6 dokumentumokat is -
szukseg eset6n - m6dosltani kell, vagy ki kell eg6sziteni"

5. T6mogat5s kifizet6se

5.1 El6leg

4_-/
-'^



5.1.1 T5mogat6si el6leg

Tdmogat6siel6leg. azfillamhAztart6s m0kdd6si rendj6r6l s261629212009. (Xll. 19.) Korm. rendeletben
(a tov6bbiakban: Amr.) meghat6rozott m6rt6kben azon projektelemekre vehet6 ig6nybe, amelyekhez
ut6fi na nsziroz6st vAlasztott a kedvezm6nyezett.

A t6mogatdsi el6leg Amr-ben meghat6rozott legmagasabb szdzal6kos m6rt6k6t a fejlesztdspolitik66rt
felel6s miniszter az AllamhAzlart6s6rt felel6s miniszter egyet6rt6s6vel megemelheti
- a vonatkoz6 akci6tervben nevesitett kiemelt projektek eset6n, illetve
- ha a Kedvezm6nyezett kdzponti k0lts6gvet6si szerv vagy annak int6zm6nye, vagy Sllami t0bbs6gi
tulajdonban l6v6 gazdasAgi t6rsasdg.

Amennyiben a T6mogat6 a felhiv6sban vagy egy6b m6don (pl. jogszab6lyban) a tdmogatdsi el6leg
ig6nybevetel6t lehet6v6 tette, a t6mogat6si el6leg ig6nybev6tel6r6l Kedvezm6nyezettnek nyilatkoznia
slUks6ges, a Kdzrem0k6d6 Szervezetn6l. Az ASZF 5.1. pontja alatt megjel0ltek kiv6tel6vel
t6mogat6si el6leg csak azon projektelem(ek)re vehet6 ig6nybe, amelyek eset6ben nincs m6d a

kdzvetlenUl a sz6llit6(k) r6sz6re t6rt6n6 kifizet6sre.

A K0zrem0kdd6 Szervezet a t6mogat5si el6leg 0sszeg6t a Kedvezm6nyezett dltal beny(jtott
el6legig6nyl6sr6l sz6l6 nyilatkozat (El6legfizet6si K6relem) be6rkez6s6t6l szAmitoft 15 napon belUl

6tutalja a Kedvezm6nyezett Szerz6d6sben megje16lt bankszAml6j6ra. T6mogat6si el6leg
foly6sit6s6ra, a Kedvezm6nyezett 6ltal meghat6rozott Utemez6sben, tdbb r6szletben is sor kerUlhet.

A t6mogatAsi e16leg ig6nyl6s elfogad6sAnak felt6tele, hogy a Szerz6d6sben meghatArozott
biztosit6kok rendelkez6sre 6lljanak.

Amennyiben a Kedvezm6nyezett igdnybe vett tSmogatdsi el6leget, azonban a tAmogatAsi el6leg
kifizet6s6t kdvet6 meghatdrozott id6tartamon - 6 h6napon - belUl nem ny0jtotta be az els6 kifizet6si
ig6nyl6st, illetve a beny0jtott kifizetdsi ig6nyl6s a t6mogat6s nem rendeltet6s6nek megfelel6
haszn6lat6t bizonyitja, a Kedvezm6nyezett kOteles a korAbban kifizetett t6mogatAsi el6leget a

foly6sft6s napj6t6l sz6mitott, a Polg6ri Tdrv6nyk0nyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny (a tov6bbiakban:
Ptk.) szerinti kamattal ndvelten - kincstdri k6rbe tartoz6 kdzponti k0lts6gvet6si szervek eset6ben
kamatmentesen - visszafizetni. A visszafizet6s teljesit6s6ig k0zbens6 kifizetdsre a Kedvezmdnyezett
nem jogosult.

5.1.2. Forditott AFA-el6leg

Sz6llit6i finansziroz6si m6dban forditott Afn-etOteg kiz1r6lag az 6ltal6nos. forgalmi ad6r6l sz6l6 2007.
6vi CXXV|l. torv6ny 142.$-a szerinti esetekben vehet6 ig6nybe a forditott AFA m6rt6k6ig.

A Kdzrem(k0d6 Szervezet a forditott AFA-el6leg 6sszeg6t a Kedvezm6nyezett 6ltal beny0jtott
6ltal6nos forgalmi ad6 el6zetes megt6ritdsdre vonatkoz6 k6relem be6rkez€s6t6l sz6mitott.15 napon
belUl 6tutalja a Kedvezm6nyezett Szerz6d6sben megjeldlt bankszdml6jAra. A forditott AFA-el6leg
ig6nyl6s6re a forditott 5f6val 6rintett szdmla elsz6molAsra beny0jt6s6val egyidej0leg kerUlhet sor.

A forditott AfR-etOteg ig6nyl6s elfogadAsAnak felt6tele, hogy a Szerz6d6sben meghatArozott
biztosit6kok rendelkez6sre Alljanak.

Amennyiben a Kedvezm6nyezett ig6nybe vett forditott AfR-etOteg nem rendeltet6s6nek megfelel6
hasznAlatAt bizonyitja, a Kedvezm6nyezett kdteles a kor6bban kifizetett forditott AFA-el6leget a

foly6sitAs napj6t6l sz6mitott, a Ptk. szerinti kamattal ndvelten -kincstAri kdrbe tartoz6 kOzponti
kolts6gvet6si szervek eset6ben kamatmentesen - visszafizetni.

5.1.3. A szSllit6 6ltal kdzvetlenUl ig6nyelhet6 sz6llit6i el6leg

A Kbt.6.S (1) bekezd6s a)-f; pontjai alapj6n ajAnlatk6r6nek min6s0l6 k6zszf6ra szervezet
kedvezm6nyezett - sz5llit6i finansziroz6s alkalmaz6sa eset6n - a 412011. (1. 28.) Korm. rendelet 57lA.
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$. alapj6n kdteles biztosftani a SzAllit6 r6sz6re a szez6dds elsz6molhat6 tisszege 30%-6nak
megfele16 m6rtekU sz6llit6i el6leg ig6nyl6s6nek tehet6s6g6t.

A sz6llit6i szerz6d6sben a felek kOtelesek rdgziteni az ellenszolgSltat6snak a tdmogatott projekt
keretEben elsz6molhat6 0sszeg6t. A kdzbeszerz6si elj6r6s eredm6nyek6nt kotott szerz6d6sbeh a
k6zszl6ra szervezet kedvezm6nyezett kdteles kikdtni a kdzbeszerz6si elj6r6s eredm6nyek6nt k6t6tt
szerz6d6s elsz6molhat6 dsszeg6nek 10o/o-a 6s az igenyelt sz6llit6i el6leg kUl6nb6zet6re jut6
t6mogat6s tisszeg6nek megfelel6 m6rt€k0, a T6mogat6 jav6ra sz6l6, a Kbt. 126. g (6) bekezd6se
szerinti biztosit6k-ny(jt6s kdtelezetts6g6t. A gazdas6gi tArsas6g vagy nonprofit szervezet sz6llit6
c6gjegyz6sre jogosult vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy legalSbb 50%-os kdzvetlen tulajdonr6sszel
rendelkez6 tulajdonos6nak, vagy egyUttesen legal6bb 50%-os kOzvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6
termdszetes szem6ly tulajdonosainak kezess6gv6llalSsa, vagy garanciaszervezet 6ltal v6llalt
kezess6g, valamint az Aht. 92. S (1) bekezd6se szerinti 6llami kezess6g is elfogadhat6 a sz6llit6i
el6leg biztosit6kak6nt"

A sz6llit6i szerz6d6s felt6teleit annak figyelembe v6tel6vel kell meg5llapitani, hogy a sz6llit6i el6leget
a szSllit6 kOzvetlenul a Kdzrem0kdd6 Szervezett6l ig6nyelheti a Kedvezm€nyezett egyidej0 6rtesit6le
mellett.

A kedvezm€nyezett az 6rtesit6st6l szAmitott 5 napon belUl jelezheti a szdlllt6i el6leggel kapcsolatos
fenntart6s5t. Ennek hi6ny6ban a sz6llit6i el6leg-ig6nyl6st a Kedvezm6nyezett r6sz6iol elfogadottnak
kelltekinteni.

A Kedvezmdnyezett kdteles a sz6llit6i el6leg biztosltds6ra vonatkoz6 rendelkez6seket, szerz6d6ses
felt6teleket a s2attitOi szerz6d€sekbe be€ptteni.

A kOzvetlen sz6llit6i el6legig6nyl6s et6fett6tete, hogy
a) a kOzbeszerz6si eljdr6s teljes dokumentSci6ja a Kedvezm6nyezett Sltal ellen6rz6sre beny0jtisra

kerUlt a KdzremUkdd6 Szervezethez, a kdzbeszerz6sek ellen6rz6s6re vonatkoz6 eljdrAsrend sieiint,
b) a 2007-2013 id6szakban az Eur6pai Region6lis Fejleszt6si Alapb6l, az Eur6pai Szoci5tis Alapb6l

69 9 Kohez!6s Alapb6l szArmaz6 t6mogat6sok felhaszn6l6s6nak dltal6nos elj6r6si szab5tyai16l sz6t6
16/2006. (Xll. 28.) MEHVM-PM egyuftes rendelet [a tov6bbiakban: 16/2006" (Xil. 28.) ttiEHVM-pM
eg-yi,ittes rendeletl 15. S (2) bekezddse 5ltal el6irt dokumentumokat a Kedvezm6nyezett.a szdllit6i
el6legigenyl6sig benyUjtotta,

c) a kdzbeszerz|si elj6r6s eredm6nyek6nt kdt6tt, al6irt sz6llit6i szerz6d6s az alAirAst k6vet6en
halad6ktala nul beny0jt6sra kerUlt a KdzremU k6d6 Szervezethez,

_ e) a kedvezm6nyezett a sz6llit6i el6legig6nyl6sre jut6 riner6 kifizet6s6t igazolta a K6zremukdd6
Szervezet fel6, kiv6ve sz1z szAzal6kos t6mogat6si intenzit6s alkalmaz6ia eset6n, vagy ha a
kedvezm 6ny ezett az EU Oner6 Ala pb6l 0ner6-t6mog atdst ig6nye lt.

Deviz6ban kOtdtt sz6lllt6i szerz6d6s eset€n a t6mogat6 6ltal megadott fix devizadrfolyamon a KSZ
veszi nyilv6ntart6sba a szdllit6i szerz6d6st. Az el6legbeklrot, az el6legsz6mlAt, valamint a r6sz-
/v6gsz5ml6t ugyanezen a deviza6rfolyamon kell 6tsz5mitani"

Az el6leggel t0rt6n6 elsz6mol6st a tdmogat6 fel6 annak figyelembe v6tel6vel kell megkezdeni, hogy a
foly6sitott sz6llit6i el6leg 6s a sz6mla alapj6n a sz6llit6nak kifizetett t6mogat6s lgyuttesen nem
haladhatja meg a sz6llit6i szerz6d6s szerinti ellenszolg6ltat6s elsz6molhat6 6ssleg6t.

A Kedvezm6nyezett k0teles a Sz6llit6 6ltal megkUlddtt el6leg-sz5ml6t - annak be6rkez6s6t k6vet6 S
napon belUl - z6rad6kolni 6s hitelesitett m6solati p6ld6ny6t a Ktizrem0k0d6 Szervezet r6sz6re
megkUldeni id6k0zi kifizet€si ig6nyl6s keretdben.

A- Ked,vgl6nyezett kOteles halad6ktalanul t6j6koztatni a K0zrem0k0d6 Szervezetet, ha otyan
informSci6 birtok6ba jut, mely a 5z6llit6 szerz6d6sszeg6s6t, ide6rtve a szdllit6i e16leg nem
rendeltet6sszerU, vagy c6lt6l elt6r6 felhaszn6l6s6t alapozza meg.

A Kedvezm6nyezett kOteles halad6ktalanul inform6ci6t szolg6ltatni, 6s a K0zrem0k6d6 Szervezettel
egyUttmfik0dni annak 6rdekdben, hogy a nem a sz6llit6i szerz6d6s c6ljAval dsszeegyeztethet6 m6don



felhaszn6l6sra kerUl6 sz6llit6i el6leg Sz6lllt6 6ltali visszafizet6s6re, illetve annak fedezet6Ul szolg6l6
biztosit6k 6rv6nyesit6s6re miel6bb sor kerUljdn,

5.2. A tdmogatds foly6sitdsa

5.2.1. A Kedvezm6nyezett a kifizet6s-ig6nyldst - a Szerz6d6s hat6lyba l6p6sdt k6vet6en - a
Kdzrem0kdd6 Szervezethez elektronikusan ny(jtja be a P6ly6zati e-Ugyint6z6s (P6lyAz6 T6j6koztat6)
felUletr6l el6rhet6 on-line alkalmaz6son keresztOl

A kifizet6si ig6nyl6shez az al5tAmaszt6 dokumentumok eredeti p6ld6nyAt kell elektronikus formdban
(papir alap0 dokumentumok eset6ben szkennelve) csatolni a PAlyAzati e-Ugyint6z6s (PAlyAz6
T6j6koztat6) felUleten. Sz6mladsszeslt6 beny0jt6sa eset6n a kedvezm6nyezett 6ltal c6gszerUen al6lrt
eredeti p6ld6nyt szkennelt formdban, valamint,,xls" form6tumban elektronikusan csatolni kell.
Ha a PAlyAzati e-Ugyint6z6,s (PAlyAz6 T6j6koztat6) felUlet infrastrukturAlis felt6telei nem vagy r6szben
biztositottak, az alStAmaszt6 dokumentumokat elegend6 elektronikus adathordoz6n benyUjtani. Ebben
az esetben a k0vetkez6 dokumentumokat eredeti p6ldAnyban kell beny0jtani, illetve eredeti
p6ld6nyukat kell az elektronikus adathordoz6ra menteni:
a) biztoslt6kny(jt6si kdtelezetts6g eset6n - ha a pAlyAzati felhlv5s, illetve a Szerz6d6s lehet6s6get ad
arra, hogy az els6 kifizet6si ig6nyl6shez mell6kelve kerUljdn benyOjtdsra - a biztosit6kok iratanyaga,
b) a Kedvezm6nyezett c6gszerU alAirAs5val ell5tott kifizet6si k6relem,
c) a szdmladsszesit6k,
d) zA16 projekt el6rehalad6si jelent6s,
e) ha a p{ly1zali felhiv6s, illetve a Szerz6d6s el6lrja, z616 kifizet6si ig6nyl6s eset6n a kdnyvvizsg6l6i
igazolAs.
A kifizet6s-ig6nyl6st 6s mell6kleteit a Kedvezm6nyezett papir alapon is beny0jtja az alkalmazAs
kit6lt6s6t kdvet6en halad6ktalanul.
Az engedm6nyes r6sz6re tdrt6n6 foly6sit6s teljesit6s6nek tovAbbi felt6tele, hogy az
engedm6nyez6sre vonatkoz6 szerz6d6s a Kdzrem(kdd6 Szervezet rendelkez6s6re Alljon, ez|rt a
Kedvezm6nyezett a fele16s.

A t6mogat6sok foly6sitdsa a pAlyAzati kiirds fUggv6ny6ben az al6bbi m6don t0rt6nhet:

a) Ut6finansziroz6s: A t6mogat5s foly6sit6sa kdzvetlenUl a Kedvezm6nyezettnek - illetve
engedm6nyez6s eset6n az engedm6nyesnek - a Szerz6d6sben megjeldlt banksz6ml6j6ra
tdrt6n6 utalSssal t0rt6nik, a kdzlem6ny rovatban az azonosit6 szdm felttintet6s6vel;

b) Szdllit6i finanszlrozAs: A tSmogatds foly6slt6sa kOzvetlen0l a sz6llit6 rdsz6re t0rt6n6
kifizet6ssel illetve engedm6nyez6s eset6n az engedm6nyesnek tdrt6nik a
Kedvezm6nyezettet terhel6, a szdmla tdmogatdson felUli Osszege kifizet6s6nek igazolAsa
mellett;

5.2.2. A kifizet6si ig6nyl6shez a Kedvezm6nyezettnek csatolnia kell:

a) az eredeti sz6ml6k Altala hitelesitett mAsolatdt, a Tdmogat6 dltal meghat6rozott form6tum0
6sszesit6j6t, a sz6ml6k - a sz5llit6 r6sz6re tdrt€n6 kOzvetlen kifizet6s esetdn a sz6mla
t5mogat6son felUli Osszege - kifizet6s6t igazol6 dokumentumok Sltala hitelesiteft m6solat6t
vagy egy6b, az egys6ges m(kdd6si k6zikdnyvben meghatArozotl, az elsz6mol6st al6tAmaszt6
dokumentumot.

b) a pAly6zati felhtv6s elt6r6 rendelkez6se hiSnyAban a hitelesitett mAsolatokat nem kell
beny0jtani, ha a vonatkoz6 sz6mla, vagy egy6b, az egys6ges mfikdd6si k6zik6nyvben
meghatArozolt, az elsz{mol6st alAtdmaszt6 dokumentum alapj5n ig6nyelhet6 t6mogat6s
dsszege a legaldbb 25 milli6 forint tAmogat6ssal megval6su16 projektek eset6ben nem haladja
meg az 500 000 forintot, valamint a 25 milli6 forintn6l kevesebb t6mogatAssal megval6su16
projektek eset6ben a 100 000 forintot, vagy a t6mogat6s kifizetEse 6taldny alapj6n tdrt6nik. A
kedvezm6nyezettnek sz6ml6k csoportositds6t szolg6l6 szAmladsszesit6n (az 0sszesit6
let6lthet6 a T6mogat6 honlapjdr6lwww.nfu.hu ), nyilatkoznia kell, hogy a benyfjtoft kifizet6si
ig6nyl6shez kapcsol6d6 elszAmolAsok alapbizonylatai val6s 6s elsz6molhat6 k6lts6geken
alapulnak 6s a t6mogatott projekt kapcsdn merUltek fel.



.5.2.3. A sz6mlak azonosithat6s6ga 6rdekdben a Kedvezm6nyezett kOteles:

a) a sz5mldn alAirSs6val igazolni a vds6rolt term6k megv6tel6t, haszn5lat6t vagy a szolg6ltat6s
ig6nybev6tel6t, feltUntetni a Projekt regisztr6ci6s szdmdt, 6s a ,,tdmogat6s elsz6molds6ra
beny0jt6sra kerUlt" sz0veget.

b) a sz6mla0sszesit6t egym6st k0vet6, megszakit6s mentes folyamatos sorsz6mozdssal ell6tni,
egydrtelm(en feltUntetve az abban szerepl6 sz5ml6k 6ltal lefedeft elszAmol6si id6szakot
(kezdete 6s v6ge), valamint a Projekt cim6t 6s sz6m6t;

c) idegen nyelvU sz6mla eset6n a Kedvezm6nyezett cdgszerU al6irAs6val ellStott, a f6bb
megnevez6sek magyar nyelv0 fordit5s5t tartalmaz6 mSsolatot is mell6kelni kell.

5.3. A K0zrem(kdd6 Szervezet a be6rkez6st6l szdmttott 30 - szdlllt6 r6sz6re t6rten6 kozveflen
kifizet6s eset6n 15 - napt6ri napon belUl legfeljebb 15 naptdri napos hat5rid6vet jogosult a
Kedvezm6nyezetett felhivni a hi6nyok p6tl6s6ra, illetve a hib6k kijavit6s6ra. nmennyiOen a
Kedvezmdnyezett ennek a kdtelezetts6gdnek a hi6ny p6tl6s6ra 6s hiba javtt6s5ra adott hat6rid6n
belUl nem tesz eleget, az a kifizetdsi ig6nyl6s 6rintett r6sz€nek elutasit6sAt jelenti. Ez esetben tov6bbi
hi6nyp6tl6snak nincs helye.

Ha a kedvezm6nyezett 6ltal benyUjtott el6legig6nyl6s, id6kdzi kifizet6si ig6nyl6s vagy z616 projekt
el6rehalad6si jelent6ssel egyUtt benytijtott zA16 kifizet6si ig6nyl6s vagy annik egy 
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ellentmond6sos inform6ci6kat tartalmaz, a KSZ az inform6ci6k tov6bbi r6szletez6s6t, pontosliasdt, az
ellentmonddsok felold6sdt k6rheti a kedvezmEnyezett6l legfeljebb 3 napos hat6rid6 kituzds€vel
tisztAz6 k6rd6s form6j6ban. A tiszt6z6 k6rd6s megv6laszol6s6ra rendelkez6sre A116 hat6rid6 nem
fUggeszti fel a jogszabdlyban el6irt kifizet6si hat6rid6t. A tiszt6z6 k€rd6sre tUzott hatdrid6n tril
be6rkezett v6laszt a T6mogat6 figyelmen kivUl hagyja. Ha a kedvezm6nyezett a tiszt6z6 k6rd6sre
adott vAlaszt hibAsan vagy hidnyosan nyrljtja be, a T6mogat6 a tAmogat6s ig6nyl6s6t, illetve a
rendelkez6sre 6l16 informdci6k alapj6n birSlja el.

A Kedvezm6nyezett 6ltal a hi6nyp6tl6sra ig6nybe vett id6tartarn az el6re nem tervezett, el6re nem
l6that6 okok miatt lefolytatott rendkivilli helysztni ellen6rz6s, folyamatban l6v6 kifizet6st 6rint6
Szez6dds m6dosit6sa, a szab6lytalansdgi gyanri kivizsg6ldsdra tett int6zked6sek miatti kifizet6s-
felfUggeszt6s id6tartama valamint az 6v v6gi z6rAsi 6s 6v eleji sz6mlanyit6si folyamatok - a
Miniszterelndksdg 6ltal mUkddtetett honlapon kdzlem6ny form6j6ban k0zz6tett - id6tartama az 5.3.
pontban meghatdrozott id6tartamba nem sz6mitanak bele. A Szerz6d6s m6dosit6sa eset6n a
m6dosit6s ideje alatt - egyszeri elszdmol6s 6s a z616 elszdmol6s eset6n benyrijtott kifizet6si k6relmek
kiv6tel6vel - a v6ltoz6ssal nem 6rintett k6lts6gvet6si sorok tekintet6ben a kifzet6sek nem kerulnek
felfUggeszt6s6re, kiv6ve, ha a szerz6dds-m6dosltds tartalmaz az alapadatokban bek0vetkez6
v6ltozSst is.

5.4. A Kdzrem(kdd6 Szervezet a tdmogatSst a kifizet6si ig6nyl6s be6rkez6s6t6l szAmitott 60 naptAri
napon belUl - k6zvetlenUl a sz6llit6 r6sz€re t0rt6n6 kifizet6s eset6n 30 napt6ri napon belUl - fizeti ki.
Sz6llit6i sz6ml6t is tartalmaz6 zA16 elszfimolAsi csomag beny0jt6sakor a kifizet6si hat6rid6 30 naptAri
nap.
A Kedvezm6nyezett rendelkez6se szerint a Szerz6d6sben megjel6lt banksz6ml6t6l elt616
banksz5mlSra is utalhat6 az adott kifizet6si ig6nyl6s alapj6n kifizetend6 t6mogat6si osszeg.

5.5. Amennyiben a t6mogat6s az 5.4. pontban foglalt hat6rid6ben, a t6mogat6nak illetve a
K0zremUk6d6 Szervezetnek felr6hat6 okb6l nem kerUl kifizet6sre, a K6zrem0kod6 Szervezet a
k6sedelem id6tartamdra a hat6rid6 lej6rat5nak napj6n 6rv6nyes jegybanki alapkamat m6rt6k6nek
megfelel6 k6sedelmi kamatot kOteles fizetni annak a jogosultnak, akinek vonatkozds6ban a
k6sedelemmel 6rintett kifizet6si ig6nyl6sre jut6 k6sedelmi kamat osszege meghatadja a 10 000
forintot. Nem kell kdsedelmi kamatot fizetni a kdzponti kdlts6gvet€si szerv r6sz6re. A k€sedelmi kamat
alapja a k6sedelemmel 6rintett sz6mla t6mogat5s tartalma" 5z6llit6i finanszirozds, illetve
engedmdnyez6s eset6n a Ktlzrem(kdd6 Szervezet a sz6llit6, illetve az engedm6nyes sz6m6ra fizet
k6sedelmi kamatot

T6mogat6si Szerz6d6ssel rendelkez6 projektek esetdben a Kedvezm6nyezett koteles havonta a
h6napot kdvet6 id6szakra vonatkoz6an, havi r6szletezetts6ggel, a megk6t0tt, €s a tervezett v6llalkoz6i
szerz6d6sek bont6sdban a K0zrem(k0d6 Szervezet r6sz6re kifizet6si Utemtervet benyUjtani. Az
iltemtervet a Kedvezmdnyezeft az els6 Uternezett h6napot megel6z6en 15 nappal koteles Ubnyriltani.



Amennyiben a Kedvezm6nyezett a havi felUlvizsg6latok sordn a kifizet6si Utemterv6t m6dositja az
el6z6 tltemtervhez k6pest, a m6dosttAst a KSZ fel6 indokolni kdteles.

5.6. P6nz0gyizAr6s

5.6.1. A z616 kifizet6s foly6sit6s6t kdvet6en a Kdzremfikdd6 Szervezet elv6gzi a szerz6d6s p6nzUgyi

zArAsAt, 6s az addig teljesitett kifizet6sek, valamint szerz6d6s alapj6n kifizethet6 t6mogat6s
6sszeg6nek figyelembe v6tel6vel int6zkedik a sziiks6ges p6nzUgyi z6r6-korrekci6
(kifizet6s/visszakdvetel6s) elv6gz6se ir6nt. Fenntart6si kdtelezetts6g el6irSsa eset6n a fenntart5si
id6szak letelt6t k0vet6en a KdzremUk0d6 Szervezet elvdgzi a szerz6d6s v6gs6 p6nzUgyi z6r6s6t, 6s
int6zkedik a tovdbbi szUks€ges p6nzUgyi z6r6-korrekci6 (kifizet6s/visszakdvetel6s) elv6gz6se ir6nt.
Amennyiben nincs fenntartAsi kOtelezetts6g, a szerz6d6s pdnzUgyi z{rAsa v6gs6 p6nzUgyi z6r6snak
min6sUl.

5.6.2. Az 1 000 Ft-ot meg nem halad6 dsszeg0, pozitiv egyenlegti p6nzUgyi zdrds eset6n a

Kdzrem(kOd6 Szervezet t6mogat6s foly6slt6s6t nem teljeslti.

Amennyiben a p6nzUgyi z6r6s eredm6nye negativ 6s a kdvetelend6 dsszeg nem haladja rneg a

tlzezer forintot, a k6vetel6st nem kell el6irni.

6. Szerz6d6s-m6dositAs

A vonatkoz6 elj6rdsrendel szabAlyoz6 jogszab6ly 6rtelm6ben a TAmogat6i Okirattal rendelkez6
projektek eset6ben a Tdmogat6si Szerz6d6s m6dosit6s6n a Projekt m6dosltAs6t kell 6rteni.

6.1. A Szerz6d6s b6rmif6le m6dositAsa, bele6rtve az ahhoz csatolt mell6kleteket is csak irdsos
form6ban, valamennyi szerz6d6st kdt6 f6l al6irAs6val tdrtdnhet. A Kedvezm6nyezettnek a

szerz6d6sm6dositAst a megfelel6 indokl6ssal ell6tva kell el6terjesztenie.

A Szerz6d6s - jogszab6ly elt6r6 rendelkez6sdnek hiAnydban - kizAr6lag abban az esetben
m6dosithat6, ha a t6mogatott tev6kenys6g az igy m6dosltott felt6telekkel is tAmogathat6 lett volna,
kiv6ve a 412011. (1. 28.) Korm. rendelet 36. $ (4d) bekezd6sben meghatArozott esetben.

M6dositds nem ir6nyulhat a t6mogat6si d0nt6sben meghat6rozott dsszegen felUli tdbblet k0lts6gvet6si
t6mogat5s biztosit6sAra, kiv6ve a 412011. ( l. 28.) Korm. rendelet 36. S (4) bekezd6sben, kdzszf6ra
szervezet kedvezm6nyezett eset6n a 61/A. $-ban, valamint k0zszf6ra szervezet kedvezm6nyezett
jovedelemtermel6 beruhAz6sai eset6n a 61/B. $-ban meghat6rozoft esetekben"

Ha a Kozremiikdd6 Szervezet meg6llapitja, hogy a v6ltoztat6s a Projekt elfogadott tartalm6val
ellent6tes, azt nem hagyja j6vA. Amennyiben a hozzAj6rul6s megtagad6sAnak ellen6re a vAltoztat6st
v6grehajtj6k, az ebb6l ered6 szab6lytalans6g6rt, annak jogkdvetkezmdnyei6rt, valamint a t6mogatAs
visszafizet6s66rt a Kedvezm6nyezett felel6s.

6.2. A Kedvezm6nyezett a jelen szerz6d6ben rOgzitett azonosit6 adataiban, illetve a Szez6d6s
teljesit6s6vel 6sszefiigg6 adataiban bek6vetkezett minden v6ltozAst - ide6rtve a 6"3 a)-d)
alpontokban meghat6rozott m6rt6ket el nem 616 m6rt6k( vdltoz6sokat is - annak bekdvetkezt6t
k6vet6 8 napt5ri napon belUl k0teles bejelenteni a K0zremUk0d6 szervezet r6sz6re.
A v6ltoz6sok bejelent6s6nek elfogad6s6val jelen Szerz6d6s minden kUl6n int6zked6s n6lkUl m6dosul.

6.3. A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s m6dositds6t kdteles kezdem6nyezni, ha

a) a Projekt megval6sit6sa az eredeti Szerz6d6sben meghat6rozott id6ponthoz k6pest el6re
l6that6an 3 h6napot meghalad6an k6sik;

b) a Projekt elszAmolhat6 6sszkdlts6g6nek Osszesen h0sz szAzal5kAt meghalad6 m6rt6kben v6ltozik
a k6lts6gek k6lts6gkateg6ri6k szerinti bontdsa az eredeti Szerz6d6s 2. sz. mell6klet6ben r0gzitett
bont6shoz k6pest;

c) amennyiben a Projekt megval6sit6s6nak tervezett id6tartama meghaladja a 2 6vet vagy
tdmogat6sa meghaladja a 250 milli6 forintot, 6s a teljes t6mogat6s 6rtek6nek Osszesen hUsz
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sz{zallk{t meghalad6 m6rt6kben v6ltozik a k0lts6gek 6vek szerinti bont6sa az eredeti Szerz6d6s 4.
sz. mell6klet6ben r0gzitett bontSshoz k6pest;
d) az eredeti Szerz6d6sben rdgzltett b6rmely indik6tor 6rtdk€nek v6rhat6 teljesUl6se nem 6ri el az S.
sz. rnell6klet€ben r0gzitett c6l6rt6k 7 5oh-6t;.

e) vSltozik a Projekt b6rmely egy6b, a c6lkitUz6seket befoly5sol6 16nyeges jellemz6je.

Ha az 5. sz. mell6kletben meghatSrozott c6l6rt6kek el6re l6that6an nem 100%-ban teljesUlnek, 6s ez
jelent6s m6rt6kben m6dositja a projektet, a Kedvezm6nyezett kdteles a Szerz6d6s m6dosit6s6t
kezdem6nyezni huszondt szdzal6kot meg nem halad6 m6rt6k0 v6ltoz6s eset6n is. Az 5" sz6m(
mel16kletben nevesitett indik6torok c6l6rt6keinek el6re l6that6 t0lteljesit6s616l Kedvezm6nyezett
el6zetesen t6j6koztatja a K0zremUkdd6 Szervezetet, ami a Szerz6d6s m6doslt6s6t vonhatja maga
ut6n.

Az e) _pontban foglaltak bekdvetkez6se eset6n a Projekttel kapcsolatos id6arAnyos megval6sit5s
sor6n felmerUlt k0lts6g - a Szerz6d6s m6dosit6sa n6lkUl- nem n6velhet6.

Az egymilli5rd forintot meghalad6 t6mogat6ssal megval6sul6 projektek eset6ben a c) pontban foglalt
szerz6d6sm6doslt6st a Kedvezm6nyezett a t6rgyf6l6vet megel6z6 f6l6vben olyan id6pontban kdteles
kezdem6nyezni, hogy a hat6rid6k betarthat6k legyenek. Amennyiben a Kedvezm6nyezett a c) pont
szerinti m6dositds kezdem6nyez6s6t elmulasztja, a t6rgyf6l6vre tervezett kdlts6g 6i a t6nylegesen
kifizetett kdlts6g kdzti kUldnbdzet dsszeg6nek 20%-t, de maximum 5 milli6 forlnt osszegti f-otOert
k6teles fizetni.

6.4. A Kedvezm6nyezett vagy a KdzremUkdd6 Szervezet kezdem6nyez6s6re a Szerz6d6s k0z0s
megegyez6ssel m6dosithat6" A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s m6dosft6s6ra ir5nyul6 k6relm6t
lr6sban, indokol6ssal elldtva valamint a k6relmet al5tdmaszt6 dokumentumokkil koteles a
KdzremUkdd6 Szervezet r€sz6re eljuttatni 

"

A K0zremUkdd6 Szervezet - ide nem sz6mitva az esetleges hi6nyp6tl5s idej6t - a m6dosit6sra
ir6nyul6 k6relem beny0jt6sdt k0vet6 30 napon belOl megkUldi a Kedvezm6nyeiettnek a m6dositds
tervezetEt, vagy - a k6relem elutasit6sa eset6n - az elutasitdst 6s annak indokl6s6t. A K0zremUk6d6
Szervezet 6ltal elk6szitett szerz6d6sm6dosit6st a Kedvezm6nyezett annak k6zhezv6tel6t6l szdmitott
15 napon belUl kdteles c6gszerUen alAirva visszakUldeni a KdzremUk6d6 Szervezetnek. A t6mogat6si
szerz6d6s m6dosit6s6nak ideje alatt - egyszeri elszAmol6s 6s a zA16 elszAmolds eset6n Uenyr:ltott
kifizet6si kErelmek kiv6tel6vel - a v6ltoz6ssal nem 6rintett k6lts6gvet6si sorok tekintet6ben a
kifizet6sek nem kerUlnek felfUggeszt6s6re, kiv6ve, ha a szerzldes-m6dosit6s tartalmaz az
alapadatokban bek6vetkez6 v6ltoz6st is.

6.5. Amennyiben a Kedvezm6nyezett ad6levondsi jog5ban v6ltozds kovetkezik be, halad6ktalanul
kdteles bejelenteni a K0zremfik0d6 Szervezetnek. Amennyiben a v6ltoz6st kdvet6en a
Kedvezm6nyezeft az ApA-t levonhatja, a Szez6d6st m6dositani szukseges" Az ad6levon6si jog
megvAltoz6sa 6s annak bejelent6se kdz0tti teljesit6si id6pontra vonatkoz6 sz6mt6k atapj5n ka[ott
t6mogat6sb6l az AfA-ra jut6, kifizeteft tSmogat6si osszeget a Kedvezm6nyezett a'Szerz6d6s
m6doslt6sban meghat6rozottak szerint k6teles visszafizetni.

6.6. Amennyiben a Szerz6d6s, valamint a jelen ASzf mOoosit5s6nak t6rgya a Kedvezm6nyezett
kotelezetts6g al6li menteslt6se, illetve r6sz6re a Szez6d6sben, illetve a jelen ASZ-f-Oen
meghatSrozottakhoz k6pest tdbblet jogositvSnyok biztosit6sa, a K6zrenn(k0d6 Szervezet erre
vonatkoz6 egyoldal0 nyilatkozata a Szerz6d6st, illetve a jelen ASZf-et minden kUl6n int6zked6s
n6lkUl, a nyilatkozatban meghat6rozott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezm6nyezett r6sz6re t6rt6n6
k0zl6s6t6l kezd6d6 hatSrid6vel m6dositja. A nyilatkozat j6vdhagy6s6ra a T6mogat6 jogosutt"
A Kdzrem(kdd6 Szervezet akkor is m6dosithatja egyoldal0an a Szez6d6st, illetve jeten ASZf-t, na a
m6dositAs a Kedvezm6nyezett szfimAra tObbletkdtelezettsdget eredm6nyez, d-e a m6doslt6sra
jogszab6ly alapj5n ellen6rz6sre jogosult szerv meg6llaplt6sa 6s javaslata miait van szuks6g.

6'7. A Kedvezm6nyezett a Projekt mUszaki dokumentdci6jAt, m0szaki tartalm6t 6rint6 m6dositdst
k6teles a K0zremUkdd6 Szervezet r6sz6re bejelenteni, illetve a Szerz6d6s m6dosit6s6t
kezdem6nyezni.
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6.7.1. Ha a Kdzrem0kdd6 Szervezet meg6llapitja, hogy a v6ltoztat6s a projekt elfogadott tartalmAval
ellent6tes, azt nem hagyja j6v6. Amennyiben a hozz6jArulAs megtagadAs6nak ellen6re a v6ltoztat6st
v6grehajtj6k, az ebb6l ered6 szab6lytalans6g6rt, valamint a t6mogat6s visszafizet6s66rt a

Kedvezm6nyezett felel6s.

6.8. A fenti eseteken trll a projektek megval6slt6s5nak, nyomon k6vet6s6nek, valamint a beny0jtott
jelentdsek 6s fizetdsi ig6nyl6sek ellen6z6s6nek megk6nnyit6se €rdek6ben a Kedvezm6nyezett a
projektet 6s tdmogat6st 6rint6 valamennyi m6dosit6st kOteles bejelenteni a Kdzremfik6d6 Szeryezet
fel6, akkor is, ha az nem eredmdnyezi a Szez6d6s m6dosit6s6t, kUl0nds tekintettel a fizikai befejez6s
hat6ridej6t, a k0lts6gvet6st, indik6torokat 6rint6 vAltoz6sokra.

6.9. A projekt megval6sit6s6t a kedvezm6nyezeft m6sra 6truhdzhatja, ha az 0j kedvezmEnyezett a
felhiv6sban foglalt felt6teleknek megfelel 6s ahhoz a TAmogat6 el6zetesen lr6sban hozz6jdrul vagy,
ha az f.tj kedvezm6nyezett jogszabAlyon alapul6 jogut6dl6s kdvetkezt6ben l6p be a t6mogatAsi
jogviszonyba. A projekt 6truh6z6sa sor6n a projekt c6ljai nem m6dosulhatnak.

7. K6zbeszerz6sekre vonatkoz6 szab6lyok

Amennyiben a Projekt megval6sit6sa sor6n a kdzbeszerz6si elj6r6s lefolytat6sAnak kdtelezetts6ge
fenn6ll, a Kedvezm6nyezett a szUksdges kdzbeszerz6si elj6r6sokat lefolytatja. A kdzbeszerz6si
elj5r6sok szabAlyos lefolytat6s66rt kizdr6lag a Kedvezm6nyezett, mint aj6nlatk6r6 felel. Ennek
megfele16en b6rmely kdzbeszerz6si elj6r5ssal kapcsolatos jogs6rt6s, illetve szab6lytalansdg
meg6llapitdsa eset6n a t6mogatds eg6sz6re vagy egy r6sz6re vonatkoz6 visszafizet6si kdtelezetts6g
is kiz6r6lag a Kedvezm6nyezettet terheli.

A Kedvezm6nyezett koteles tovdbb6 k6zbeszerz6seinek lefolytat6sa sor6n a 41201'1. (1. 28.) Korm.

rendelet 23. cime szerint elj6rni, fgy kUl6n6sen a KdzremUk0d6 Szervezetet 6s a Miniszterelndks6g
kdzponti koordin6ci6s szerv6t az abban foglaltaknak megfelel6en t6j6koztatni, a tev6kenys6gUk
vegz6s6hez szUks6ges dokumentumokat r6sz0kre bekUldeni, illet6leg ezen szeivezetekkel
egyUttmUk0dni.
A Kedvezm€nyezett koteles kOzbeszez6seinek lefolytat6sa sor6n az egys6ges mfik6ddsi k6zikdnyv
kiad6s6r6l sz6l6 2612012. (X.24.) NFM utasit6s lX. fejezet6ben meghatArozott rendelkez6sek illetve a
Miniszterelndks6g k6zponti koordin6ci6s szerve 6ltal kiadott 0tmutat6 betartAs6val elj5rni.

A KdzremUk0d6 Szervezet 6s a a Minisztereln6ksdg kOzponti koordin6ci6s szerve jogosult

megismerni a Kedvezm6nyezett mindenkor hatAlyos k6zbeszerzdsi szab6lyzat6t.

Az eur6pai uni6s 6rt6khatdrokat el nem 616 6rt6k0 kdzbeszerz6si elj6r6s, 6pit6si beruh6zAs, 6pitdsi
koncesszi6, eset6n a hAromszlzmilli6 forintot el nem 616 6rt6kU kdzbeszerz6si eljArAs sor6n a 412011.
(1. 28.) Korm. rendelet 39. $-t 6s a 39/A. S-t, az eur6pai uni6s 6rt6khat6rokat el6r6 vagy meghalad6
6rt6kU kozbeszerz€si elj6r6s, tovAbb6 6pit6si beruh6zAs, 6pit6si koncesszi6 eset6n a h6romszdzmilli6
forintot el6r6 vagy meghalad6 6rtekfi kOzbeszerz6si elj6r5s eset6ben pedig a 41201'1. (1. 28.) Korm.
rendelet 39/8-45. $-ait kell alkalmazni.

Fc. el6z6 bekezd6s alkalmazAsdban kdzpontositott k0zbeszerz6si rendszer keret6n belUl lefolytatott
keretmeg6llapodAsos eljdr6s mdsodik r6sze tekintet6ben az ellen6rz€s szempontj6b6l az elj6rAs
mAsodik r6sz6nek az 6rt6ke azirAnyad6.

A k6zbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 beszerz6sek eset6n a gondos gazda eljArAs6nak, 6s az
6sszerfi gazd6lkodAs kdvetelmdnyEnek betart6sAt - hat6konysAg, eredmdnyess6g, gazdas6goss6g -
ellen6rz6s sor6n igazolni szUks6ges.

Az 6pit6si beruhdz6sok kdzbeszerz6seinek rEszletes szab6lyair6l sz6l6 306/2011. (X11.23.) Korm"
rendelet 12-1a. $-ai szerinti el6leg-fizet6sek eset6ben a kedvezm6nyezett a sz6ml6kat kOteles
halad6ktalanul beny0jtani a Kdzremfi kdd6 Szervezethez

7 .1 .Kdzszolg6ltat6si c6l0 szerz6d6sek
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A tAmogatdssal megval6su16 kdzszolgdltatisi c6l0 eszkdzrendszer mfikddtet6s6re, vagyonkezel6s6re
ir6nyul6 k0zszolg5ltat6si, Uzemeltet6si, vagyonkezel6si szerz6d6sek megkot6se, 6s - a
jogszab5lyoknak megfelel6 - m6dosit6sa 6rv6nyess6g6hez a t6mogatAssal megval6sul6
eszkOzrendszer Uzembe helyez6s6t6l sz6mitott 10 6vig a k6zremfikdd6 szervezet hozzdj6rul6sa
szUks69es.

8. Timogatis foly6sit6s5nak felftiggeszt6se

A Kdzremfikdd6 Szervezet a jogszab6lyban illetve a Szerz6d6sben meghat5rozott esetekben koteles
il letve jog osu lt a t6mo gat6s foly6s it6s6t felfU g geszten i 

"

8.1. A K0zremfik0d6 Szervezet felfUggeszti a t6mogatds foly6sitds6t, ha

a) a Kedvezm6nyezettnek a Szerz6d6s megkdt6s6t k0vet6en az ad6hat6s6g t6j6koztat6sa
szerint lej6rt esed6kess6gU, meg nem fizetett ktiztartoz6sa van 6s k0ztartoz6s6t a KSZ 6ltal szabott
hat5rid6ben nem rendezivagy k6sedelm6t nem menti ki;
b) az ASZF 9.1. h), j), m) 6s a 9.3. pontokban fogtattak bekovetkez6se eset6n;
c) a Kedvezm6nyezett 6ltal elv6gzett tev6kenys6g elt6r a c6lt6l, illetve a Szerz6ddsben
meghat6rozott c6lokhoz m6rt el6rehaladds nem kiel6glt6 6s a Kedvezm6nyezett az el6ftl korrekci6t
nem tefjesiti, illetve az ehhez kapcsol6d6 szerz6d6s-m6dosit6s a Kedvezm6nyezettnek felr6hat6
okb6l nem jOn l6tre;
d) a t6mogat6s b5rmely hat6s6gi enged6lyhez kdtOtt tev6kenys6ggel kapcsolatos, a joger6s
hat6s6gi enged6ly beszerz6s6ig;
e) a rendkivUli helyszini ellen6rz6s meg6llapit6saialapj6n ez indokolt;
D 28112006. (Xll. 23.) Korm. rendelet 61. S (11) bekezd6s6ben meghatdrozott esetben.

A Kdzrem(kdd6 Szervezet a 4120'11. (1. 28.) Korm. rendelet 35. g (1) bekezd6s6ben foglalt esetekben,
valamint akkor is jogosult a t5mogat6s foly6sit6s6t felfUggeszteni, ha a Kedvezmenyezett ellen
b6rmely t6mogat5ssal kapcsolatban szabdlytalans6gi elj6rds indul.

A Kdzrem0kdd6 Szervezet halad6ktalanul felfiiggeszti a t6mogat6s foly6sit5sdt abban az esetben, ha
azt jogszab6ly el6f rja, illetve a Szerz6d6s megkdt6s6t kdvet6en a kedvezm6nyezett olyan
nyilatkozatot tesz, vagy a t6mogat5s foly6sit6ja olyan kdrrilm6nyr6l szerez tudom6st, amely a
t6mogat6s visszavon5sAt, a Szerz6d€st6l tdrt6n<i el6llSst teheti szUks6gess6. A fetfUgjeszt6sr6i 6s
annak okAr6l a kedvezm6nyezettet soron kivUltdj6koztatni kell.

8.2. Ha a 8.1. pontban szerepl6 kdrUlmdnyek kivizsg5l6s6t k0vet6en a T6mogat6 a tAmogatds
visszavon5s6t vagy az el6lldst nem tartja szuksegesnek, int6zkedik a kifizetds felfUggesztds6nek
felold6sa irdnt.

Amennyiben a Kedvezm6nyezett a felfUggesztdsre okot ad6 kdrulm6nyt Kdzrem0kdd6 Szervezet aftal
t(zcttt hatdrid6n belUl nem szirnteti meg, az szerz6d6sszeg6snek min6sUl.

A t6mogat6s felfUggeszt6se, illetve a t6mogat6s visszatartdsa eset6n a Kedvezm6nyezettet
k6rtalanit5s, k6rt6rit€s, illetve k6sedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezm6nyezettet a vele szemben
alkalmazott szankci6k nem mentesttik a Szez6d6sben, valamint a jelen Aftalenos Szerz6d6si
Feltdtelekben foglalt kdtelezetts6gei teljesit6se at6l

9. A Kedvezm6nyezett 6ltali szerz6d6sszeg6s esetei 6s jogk6vetkezm6nyei

9.1. A Kedvezm6nyezett 6ltali szez6d6sszeg6s esetei

A Szerz6d6s Kedvezm6nyezett 6ltali megszegds6nek min6sUl minden olyan cselekm6ny, vagy
mulaszt6s, amellyel a Kedvezm6nyezett a t6mogat6st jogszab6lyellenesen, nem rendeltet6sszergen,
illetve c6lellenesen haszn6lja fel, vagy a t6mogatott tev6kenys6g megval6sit6s6val k€sedelembe
esik, vagy elmulasztja azok teljesit6s6t, tovAbb6, ha a Szerz6d6s (Szerz6d6s, ASZF 6s ezek
mell6kletei) teljesitds6vel dsszefUgg6sben keletkezett, jogszab6lyon vagy a Szerz6d6sen alapul6
egyeb k0telezetts6g6t megszegi, fgy kUl0n6sen, ha:
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a)

b)
c)

d)

hitelt 6rdeml6en bebizonyosodik, hogy a Kedvezm6nyezett projektjavaslat. sz-3km3i' p6nzugyi

tartalm6t erdemben Uefoly6sol6 val6tlin, hamis vagy megt6veszt6 adatot szolgSltatott, vagy ilyen

6 flyilatkozatai b6rmelyik6t visszavonja,

a t6mogatAst nem a Sierz6d6sben meghat6rozott Projektre haszn6lja fel,

a p6tO6'ul a tulajdonosi szerkezet6ben bekdvetkezett v6ltoz6sok miatt) mAr

6llamh6ztart6s m0kdd6si rendj6r6l sz6l6 29212009' (Xll'

Amr.) 114. S (1) bekezdds a)-d 6s f-g) pontjaiban

mogaiasi ddnt6s meghozatal6t kdvet6en kdvetkezik be'

felr6hat6 okb6l a Szerz6d6s 3.3.1. pontjdban

halad6an k6sik,
6s6t k0vet6 12 h6napon beltll a timogatott
it5s 6rdek6ben harmadik f6lt6l megvAsAroland6
6bb azok tervezett 6ssz6rt6k6nek 50%-5t el6r6

ts6g6nek teljeslt6se mellett - nem rendeli meg,

illetve az erre ir6nyul6 szerz6d6st harmadik f€llel nem k6ti meg; vagy id6k6zi kifizetesi ig6nyl6s

beny0jt6s6val a megtt6tt tAmogat6s legalAbb 10%-6nak felhasznAl6sAt nem igazolja 6s

k6sedelm6t ezen id6 alatt irAsban sem menti ki,

g) a t6mogatott tev6kenys6g megval6sit6sa meghi0sul, tart6s akad6lyba Utk6zik, Yagy a t6mogat6i

okiratbjn, t6mogatAsi'szizOOEsUen foglalt utemez6shez k6pest jelent6s k6sedelmet szenved'

F-ben foglalt kdtelezetts6geinek, vagy nem tesz

Szerz6d6sben vagy jogszab5lyban foglalt egy6b
ntj6ban, 120. (1) bekezd6s d)
kdtelezetts6g6nek,
kdtelezetts6g6t nem vagy nem

projekt jelent6st6teli kotelezettsegeit (projekt

tart6si jelent6s, projekt fenntartAsi zdr6jelent6s,
nem a megfelel5 form6ban vagy nem a
6s k6telezetts6g6t a teljesit6sre vagy
ott 15 naPon belUl sem teljesiti,

tat6sra, nyilvAnossAgra vonatkoz6 k6telezetts6geit

0 beruh6z6s eset6n annak Uzemeltet6s6re 6s

ezm6nyezett nem teljesiti,
llen6rz6 szervek munk5jdt akadAlyozza, vagy az

z ene ir6nyul6 irAsbeli felsz6lttAsban megjeldlt

hat6rid6ig sem teszi lehet6v6
n) 

^)-l;11.i.'tZO.S 
(1) bekezd6s e) pontj6ban meghat6rozott esetben, amelynek 6rtelmdben a

Kedvezm6nyezett'neki felr6hat6'okb6i megszegi a tdmogat6i okiratban, vagy a t6mogat6i

szerz6d6sben foglaltakat,
o) i A^r:.128. S-iban meghat6rozott kdtelezetts6g6t megszegi. Ennek 6rtelm6ben amennyiben a

tdmogatott tev6kenys6g beruh6z6s, a beruhAz6ssal letrehozott vagyon - amennyiben az a

kedvezm6nyezett tulajdon6ba, illetve
tAmogat6s ig6nybev6tel6re vonatkoz6 j

csak a tAmogat6 el6zetes j6v6hagy6s6val 6s
k6telezetts69ek 6tv6llal6sAval, 6truh6z
haszn6lat6ba, illetve terhelhet6 meg. A
kdtelezetts6gek Atv6llal6s6nak biztosltAsa
elidegenit6se eset6n az 0jtulajdonos a kedvezm6nyezett hely€be - r6szleges elidegenit6s eset6n

a ke-ctvezm6nyezett mellb -, b6rbe vagy m6s m6don tdrt6n6 haszndlatba ad6s eset6n - e

jogviszony fenndllAs6nak idej6re - a kedvezm6nyezett mell6 a Szerz6d6sbe l6pjen be' vagy a

ktitelezetts6gek 6tv6llal6s6r6l egyoldal0 nyilatkozatot tegyen' 
.

p) biztosit6kadisi kotelezetts6g eiet6n a kedvezm6nyezett r6sz6r6l vagy a kedvezm6nyezettre

tekintettel harmadik szem6l! r€sz6r6l ny0jtott biztosit6k megszfinik, megsemmisUl vagy 6rt6ke

egy6bk6nt sz5mottev6en csdkken, 6s a kedvezm6nyezett megfelel6 0j biztosit6k, vagy az

6rt6kcs0kken6snek megfelel6 tovabbi biztosit6k ny0jt6sir6l a tAmogat6 dltal megszabott 6sszer0

hatArid6n belUl nem int6zkedik,

e)

f)
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q) a Kedvezm6nyezett a Szez6d6s, annak mell6klete vagy az ASZf tetlesitdsdvel osszefUggesben
keletkezett, jogszabdlyon vagy a Szerz6d6sen alapul6 egy6b kdtelezettsdg6t megszegi, annak
nem - vagy hat6rid6ben nem - tesz eleget,

r) az egymilli6rd forintot meghalad6 tSmogatSssal megval6sul6 projektek eset6ben a
Kedvezm6nyezett az ASZF 6.3. c) pontj6ban meghat6rozott esetben a szez6d6sm6dosit6s
kezdem6nyez6s6t elmulasztja.

9.2. Szerz6d6sszeg6s jogk6vetkezmenyei

9.2. 1 . Projektfel U gyeleti rendszer m 0k6dtet6se

Amennyiben a projekt szerz6d€sszer( megval6slt6sa vesz6lybe kerUl, a T6mogat6 jogosult a
Szerz6d6st6l val6 el6ll6st megel6z6en a projekt szerz6d6sszer0 megval6sit6s6hoz lzutseges
int6zked6seket megtenni, igy kUldndsen a projektmenedzsment k6lts6geket csdkkenteni, aiok
kifizet6s6t felt€telekhez kotni, projektfelUgyel6t kirendelni, a kedvezm6nyezett eur6pai uni6s fejleszt6si
forrdsokhoz va16 hozzAfflrls€t ideiglenesen korl6tozni, valamint a t6mogat5s rdszleges
visszavon6s616l/csdkkent6s6r6l rendelkezn i.

A T6mogat6 ezen int6zked6seket a projekt - a hat6lyos Szez6d6sben v6llalt - Utemez6s6hez val6
visszaSll5sig teheti meg. Amennyiben a Szerz6d6sben v6llalt Utemez6shez val6 vissza6ll6s - a
T6mogat6 5ltal meghat6rozott - hat6rid6re nem t0rt6nik meg, a T6mogat6 el6llhat a Szerz6d6st6l.

9.2.2. Projektmenedzsment t6mogatds cs0kkent6se

Amennyiben a Frojekt elfogadott k6lts6gvet6se tartalmaz a projektmenedzsment tevekenys6gre
vonatkoz6an elszdmolhat6 k0lts6get, annak 0sszeg6t csdkkenteni kell, amennyiben 

- 
a

Kedvezm6nyezeft projektmenedzsmenttev6kenys6g6b6l fakad6 kdtelezetts6geit nem, vagy nem
szerz6d€sszer0en, illetve nem a jogszab6lyoknak megfelel6en teljesiti, tov6bb6 amennyiben a
Kedvezm6nyezeft a klzbeszerzlssel kapcsolatos adatszolg5ltat5si kOtelezettseg6nek nem, illetve
nem a szerz6d6sben, vagy az irAnyad6 jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint tesz eleget. Az
elvonSs m6rt6k6t a KdzremfikOd6 Szervezet a jogs6rt6s m6rt6k6vel ar6nyosan, m6rlegel6i 0tj6n
6llapitja meg szab6lytalans6gi elj6r6s keret€ben.

Az elvon6s merl6ke meghat5rozott az al6bbi esetekben:

a) 25%, amennyiben a benyfjtoft kifizetdsi ig6nyl6st a Kdzrem0kdd6 Szervezet tegat6bb k6t
alkalommal alapvet6 hibdk, hi5nyoss6gok miatt utasttja el,

b) 25olo, amennyiben a projektfelUgyeleti rendszer sor5n kialakitoft beavatl.<oz6si- 6s
Utemtervben foglalt, a Kedvezm6nyezett felel6ss6gi kd16be utalt int6zkeddseket a
Kedvezm6nyezett legal6bb k6t alkalommal nem val6sitja meg az el6irt hat6rid6re,

c)25Yo, amennyiben a Kedvezm6nyezett az ig6nybe vett forditott Afn-etOteget nem
rendeltet6sszer0en haszn6lja fel, vagy arr6l a t6mogat6 fel6 hatdrid6ben nem szAmol el,

d) 50%, amennyiben az ASZF 6.3. pont szerinti szerz6d6sm6dositds alapj5ul szolg6l6
korulm€ny a Kedvezrn6nyezettnek felr6hat6 okb6l kOvetkezik be, vagy a v6ltoi6s-
bejelent6s, szerz6d6sm6doslt6s kezdem6nyez6si k6telezettseg6t k€sedelmesen teljesiti,

e) 50o/o, amennyiben a projektfelUgyeleti rendszer sordn kialakitott beavatkoz6si- 6s
Utemteruben foglalt, a Kedvezm6nyezett felel6ss6gi kO16be utalt int6zked6seket a
Kedvezm6nyezett legalSbb h6rom alkalommal nem val6sitja meg az el6lrt hatSrid6re,

f) 100%, amennyiben a Kedvezm6nyezeft ig6nybe vett el6leget, aionban az el6leg kifizet6s6t
kdvet6, jogszabSlyban meghatdrozott id6tartamon belUl nem ny0jtoft be kifizet6ii ig6nylest,
vagy a benyUjtott kifizet6si ig6nyl6s a t5mogat6s nem rendeltet6sszer( felhaszn6l6s6t
igazolja.

9.2.3. A t5mogat6s r6szleges visszavon6sa, illetve a projekt megval6sult r6szelemeinek t6mogat6sa

Amennyiben a projekt egyes tev6kenys6gei, illetve elemei szerz6d6sszer0en nem teljesithet6ek,
azonban a projekt m6s, teljesithet6 elemei - a projekt c6lja szerint - onmagukban is 6rtekelhet6,
hasznosithat6 projektegys6get k6peznek, a T6mogat6 m6dosithatja a Szez6d6st, illetve
visszavonhatja a Kedvezm6nyezeft6l a r6sz6re kifizetett, de a nem szerz6d6sszerU teljesit6s ok6n el
nem sz6molhat6 r6sztev6kenys6gek 6s projektelemek kdlts6g6re jut6 t6mogat6s osszeget. A
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visszavonas a Ptk. szerinti kamattal ndvelt 0sszegben t6rt6nik. A t6mogat6s r6szleges visszavonAsa
eset6n a projektmenedzsment k6lts6g - vagy korAbbi p6nzUgyi szankci6 eset6n annak szankci6val
csdkkentett Osszege - elsz6moldsdnak ar6nya nem haladhatja meg az 6sszk6lts6g elszdmoldsdnak
arAnyAt.

Onmag6ban is 6rt6kelhet6nek tekinthet6 az a projekt elem, amely a projekt eg6sz6nek megval6sul6sa
hiAny6ban is a projekt c6lj6nak megfelel6en hasznosithat6.

A tAmogat6s r6szleges visszavon6s5val egyidej0leg a Szerz6d6st megfelel6en m6dositani kell.

9.2.4. Kdsedelmi kdtbdr

Amennyiben a Kedvezm6nyezett, egyes szerz6d6ses k6telezetts6geit elmulasztja vagy k6sve teljesiti,
az inllzm|nyrendszer szflmAra adott a k0tb6r kiszab6sd nak lehet6s6ge.

A Kedvezmdnyezett k0tb6r fizet6sdre k6telezhet6, amennyiben

a) a projekt jelent6st6teli k0telezetts6g6t a hat6rid6ben nem, vagy hi6nyosan, hib6san teljesiti,
6s k6telezetts6g6nek a t6mogat6 ir6sbelifelsz6lit6sAt kdvet6 15 napon belOl nem tesz eleget,
vagy

b) ellen6rzEs-tfir6si kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget, 6s az ellen6rz6st az erre ir6nyu16 ir6sbeli
felsz6litdsban megjeldlt hat6rid6n belUl sem teszi lehet6v6, vagy

c) a tSmogatott tev6kenys6g fizikai befejez6se a kedvezm6nyezettnek felr6hat6 okb6l a

Szerz6d6sben meghatdrozott id6ponthoz k6pest hat h6napot meghalad6an k6sik.

A k6sedelmi kdtb6r alapja az a) 6s b) pont eset6ben a projekt jelent6s esed6kess6g6ig, illetve az
ellen6rz6st0r6si kotelezetts6g megs6rt6s6ig kifizetett t6mogat6s 6sszege, a c) pont esetdben a
megit6lt t6mogat6s dsszege.
A k6sedelmi k0tb6r napi m6rtdke a kdtb6r alapjdt k6pez6 tAmogat6s 10olo-Anak'1/365-6d r6sze"

A kdtb6rfizetds kezd6 id6Pontja
1. az a) pont eset6ben a projekt jelentdstdteli kOtelezetts6g teljeslt6s6nek eredeti hat6rideje,

utols6 napja az el6rehalad6si /fenntart6sijelent6s beny(jt6s6t megel6z6 napt6ri nap;

2. a b) pont eset6ben az ellen6rz1stfir6si kOtelezetts6g megtagadSsAnak napja, utols6 napja
pedig az ellen6rz6s lehet6v6 t6tel6nek napjAt megel6z6 napt6ri nap;

3. a c) pont eset6ben a megval6sulds Szerz6d6s szerinti hat6rideje, utols6 napja a projekt

fizikai befejez6s6nek t6nyleges napja.

A k0tb6r megfizet6se nem mentesit a projekt jelent6st6teli, az ellen6rz6stflr6si, valamint a t6mogatott
tevdkenys€g megva16sit6s6nak kdtelezettsdge teljesit6se al6l

9.2.5 El5ll6s a Szerz6d6st6l

Amennyiben a Kedvezm6nyezett a tAmogatdst jogszabAlyellenesen, rendeltet6sellenesen hasznSlja

fel, illetve a 16 vonatkoz6 b6rmilyen jogszabAlyi, szerz6d6ses vagy egy6b el6irAst megszegi, a

K6zrem0kdd6 Szervezet jogosult a Szerz6d6st6l el6llni.

El6ll6s alapjAul szolg6l6 okok kOlOnOsen:

a) A 9.1. pontban irt szerz6d6sszeg6sek eset6n, kiv6ve, ha a Szerz6d6s vagy az ASZF a
szerz6d6sszeg6shez m6s jogk0vetkezm6nyt fUz;

b) ha a 9.1 h,) pont szerinti bejelent6si k0telezetts6g6vel a Kedvezm6nyezett 30 napot
meghalad6 kEsedelembe esik, 6s e k0telezetts6g6t a K0zrem0k6d6 Szervezet irAsbeli
felsz6lit6s6ban megjel6lt hatdrid6re sem teljesiti,

c) a projekt jelent6si kdtelezetts6g6t Kedvezm6nyezett az ene vonatkoz6 felhiv6s k5zhez
v6tel6t6l sz6mitott 30 napon beltll nem teljeslti;

d) Kedvezm6nyezeft az arra okot ad6 kdrUlm6nyt kdvet6 30 napon belUl nem tesz eleget az
el6irt ellen6rz6stii16si, informdci6szol96ltat6si, t6j6koztat6si 6s egy6b egyUttm0kdd6si
kotelezetts6geinek vagy neki felr6hat6 okb6l megszegi a Szerz6d6sben foglalt, illetve m6s
jogszabAlyi kdtelezetts6geit, igy kUl6n0sen nem tesz eleget ellen6rz6st0r6si

t4

/<- (
-----z /'



kdtelezetts6g6nek 6s ennek kOvetkezt6ben a tdmogatott tev6kenys6g szab6lyszerfi
megval6sit6sdt nem lehet ellen6rizni;

e) a kedvezm6nyezett az Amr. 128. $-6ban meghatdrozott k6telezetts6g6t megszegi,
f) a Kedvezmdnyezett ellen a C6gkdzl6nyben k6zz6tett m6don cs6d-, felszAmol6si,

v6gelsz6mol6si, hivatalb6li tdrl6si, vagyonrendez6si eljd16s indult vagy v6grehajt6si,
ad6ssAgrendez6si elj616s van folyamatban;

g) a k0zp6nzekb6l nyUjtott t6mogat6sok 6tl6that6s5g6r6l sz6l6 2007" 6vi CLXXXI. t0rv6ny 6. g-a
szerinti 6sszef6rhetetlens6g fenn6ll

h) a 1612006. (Xll. 28.) MEHVM-PM egyUttes rendelet 23. S (5) bekezd6s6ben foglaltak eset6n;
i) a Szerz6d6sben rdgziteft kdtelezettsdg, illetve r6szktitelezetts6g teljesit6se a Szerz6desben

foglalt hat6rid6re egy6ltal6n nem vagy csak r6szben val6sul meg;j) a Kedvezm6nyezeft a biztosit6k 6rv6nyess6g6t lej6rt6t kdvet6en annak meghosszabbit5s5t
vagy cser6j6t nem igazolja; a kedvezm6nyezett r6sz6r6l vagy a kedvezm6nyezettre tekintettel
harmadik szem6ly r6sz616l ny(jtott biztosit6k megsz(nik, megsemmisUl vagy 6rt6ke
egydbk6nt sz6mottev6en cstikken, 6s a kedvezm6nyezett megfelel6 0j biztosit6k, vagy az
6rt6kcsokken6snek megfelel6 tov6bbi biztosit€k nyrJjt6s6r6l a t6mogat6 6ltal meghatArozott
6sszer( hatArid6n belUl nem int€zkedik;

k) A Kedvezm6nyezett ellen lefolytatott szab5lytalans6gi elj6r5s eredm6nyek6nt, az elSll5s
szankci6j6nak meg6llapit6sa;

l) ha hitelt 6rdeml6en bebizonyosodik, hogy a kedvezm6nyezett a t6mogat6si d6nt6st 6rdemben
befoly6sol6 val6tlan, hamis adatot szolg6ltatott a t6mogat5si ig6ny benyUjtdsakor;

m) amennyiben a t6mogatott program, projekt meghi0sul5s6t vagy tart6s akad6lyoztat5s6t
el6id6z6 kdrUlm6ny a kedvezm6nyezettnek felr6hat6 okb6l kdvetkezett be,

n) amennyiben a Szerz6d6sben a kedvezm€nyezett r6szelszdmolSsi kotelezetts6g6t el6irt6k,
annak elmulaszt6sa, illetve nem megfelel6 teljesit6se eset6n;

o) az Amr.-ben vagy a pAlyAzati- kiir6sbah a Szerz6d6s megkdt6s6nek fett6tetek6nt
meghat6rozott 6s a Kedvezm6nyezett 5ltal megtett nyilatkozatait a Kedvezm6nyezett
visszavonja;

p) az adott tev6kenys6g megval6sitAsa meghi0sul, tart6s akad6lyba Utkdzik, vagy a
szez6d6sben foglalt Utemez6shez k6pest jelent6s k6sedelmet szenved;

q) az 4mr.120. g (1) bekezd6s c) pontjdban fogtatt fett6tet bekdvetkezik;
r) a Szerz6d6s megkdtdset6l sz6mltott 12 h6napon belUl a t6mogatott tev6kenyseg nem

kezd6dik meg 6s a megval6sit6s 6rdek6ben harmadik f6lt6l megv6s6roland6 szotgSltatdsokat,
Srukat, 6pit6si munk6kat legal5bb azok tervezett 6ssz6rt6k6nek 50%-5t el6r6' m6rtekben -
esetleges kOzbeszerz6si kdtelezetts6g6nek teljeslt6se mellett - nem rendeli meg, vagy az erre
irdnyu16 szez6d6st harmadik f6llel nem k6ti meg,

s) a Szerz6d6s megk0t6s6t6l szAmitott 12 h6napon beltrl a t5mogatSs ig6nybev6tel6t a
kedvezm6nyezett 6rdekkdr6ben felmerOlt okb6l nem kezdem6nyezi, kifizet6si k6relem
beny0jt6s6val a megit6lt t6mogat6s legal6bb 'llo/o-Anak felhasznS16sSt nem igazolja 6s
k6sedelm6t ezen id6 alatt lr6sban sem menti ki.

Ha a fent meghat6rozott el6lldsi okok b6rmelyike bek0vetkezik, a T6mogat6 jogosult a Szerz6d6st6l
va16 e16ll6sr6l sz616 d0nt6s meghozatal6ig, a kedvezm6nyezett tovSbbi t6mogat6si ig6ny6re
vonatkoz6an a tdmogat6i ddnt6s meghozatal6t, a Szerz6d6s megkdt6s6t, illetve a klfizet6st
felfUggeszteni.

A Szerz6d6st6l tdrt6n6 el6ll6s eset6n a Kedvezm6nyezett az addig foly6sitott t6mogat6s (bele6rtve az
el6leget is) 0sszeg6t a Ptk. szerinti kamattal ndvelt m6rt6kben - kincst6ri k6rb-e tartoz6 kdzponti
k0lts6gvet6si szervek eset6ben kamatmentesen - kOteles visszafizetni a K6zrem(k0d6 Szervezet 6ltal
megjeldlt banksz6mlSra, az el6ll5st k6vet6 15 munkanapon belUl. A kamatsz6mit6s kezd6 id6pontja a
tdmogatds - vagy annak egyes rdszletei - foly6sit6s6nak napja, utols6 napja pedig a visszafizei6si
kdtelezetts6g teljesit6s6nek napja. A term6szetben juttatoft telephely, telek vagy telek 6s 6pUlet
eset6ben az igazs6giigyi szak6rt6 6ltal megjeldtt 6rt6ket kelt atapul venni"

A Kedvezm6nyezett - kiv6ve kincst5ri kOrbe tartoz6 kdzponti kdlts6gvet6si szervek - a kamaton felUl a
hat6lyos jogszab6lyi el6lr6sok szerint kdteles k€sedelmi kamatot fizetni, amennyiben b5rmely
visszafizet6si kdtelezetts6gdt hat6rid6ben nem teljesiti.

9.2.6. Jogosulatlanul ig6nybe vett t6mogat6si r€sz0sszeg visszaktivetel6se
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A T6mogat6 a Szerz6d6s m6dosit6sa, vagy az aft6l tdrt6n6 el6ll5s n6lkUl is elrendelheti a
k0lts6gvet6sb6l nyUjtott t6mogat6s r6szleges - a jogszab6lys6rtdssel, illetve a nem rendeltet6sszerU
vagy szerz6d6sellenes felhaszn6ldssal ardnyos m6rt6k0 - visszafizet6s6t. llyen esetben a
kedvezmdnyezett a jogosulatlanul igdnybe vett t6mogat6s 6sszeg6t a Ptk. szerinti kamattal ndvelt
m6rt6kben - kincst6ri kdrbe tartoz6 kOzponti k0lts6gvet6si szervek eset6ben kamatmentesen - kdteles
visszafizetni a KdzremUkdd6 Szervezet 6ltal megjeldlt bankszAml6ra, a t5mogat6 6ltal meghatdrozott
hat6rid6n belUl. A kamatsz6mit6s kezd6 id6pontja a kdlts6gvet6sb6l ny0jtott tdmogat6s jogosulatlan
felhasznSl6s6nak kezd6 napja, utols6 napja a visszafizetdsi k0telezetts6g teljesit6s6nek napja.

9.2.7 . KizArAs a pAlyAzati lehet6s6gekb6l

A Kedvezm6nyezeft kiz6rhat6 az Eur6pai Szoci6lis Alapb6l, az Eur6pai RegionAlis Fejleszt6si Alapb6l
6s a Koh6zi6s Alapb6l finanszirozott el6irdnyzatok t6mogat6si rendszer6b6l legfeljebb 6t 6vre,
amennyiben az Amr. 120. S (2) bekezd6sben, illetve a 2011. januAr 1. ut6n megjelent p6ly6zati
felhivdsok eset6ben az AllamhAztartdsr6l sz6l6 1992. 6vi XXXVlll. t6rv6ny 'l22lA. S (1) 6s (2)
bekezd6sben foglalt kiz6r6si okok valamelyike bekdvetkezik.

9.3. Szab6lytalansdg

A Kedvezm6nyezett tudom6sul veszi, hogy a 412011. (1. 28,) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezd6s 24.
pontj6ban meghatArozott szabdlytalansdg eset6n a KdzremUk0d6 Szervezet illetve a Tdmogat6 a
szab6lytalans6gi elj6rAs eredm6nyek6ppen jogosult a kifizet6si ig6nyl6sben szerepl6,
szab6lytalans6ggal drintett dsszeg egy r6szdnek vagy eg6sz6nek kifizet6s6t a szab6lytalans6gi
elj6r6s alatt felfUggeszteni, annak eredmdnyek6ppen pedig elutasitani, vagy a kifizetett tdmogat6s egy
r6sz6t vagy eg6sz6t visszakdvetelni, 6s a megit6lt t6mogat6st csdkkenteni, valamint a vonatkoz6
jogszabdlyokban 6s az ASZF-ben meghat6rozoft m6s szankci6t alkalmazni. Ez esetben a megit6lt
t6mogat6s a Szerz6d6s m6dosit6sa n6lkUl csdkken. A Kedvezm6nyezettet a vele szemben
alkalmazott szankci6k nem mentesitik a Szerz6d6sben foglalt k0telezetts6gei teljesit6se al6l.

A teljes t6mogat6si osszeg visszafizet€se eset6n a Szerz6d6s megsz0nik.

10. A timogat6sok ellen6rz6se

A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s a16i16s6val k0telezetts6get vSllal arra, hogy a t6mogatSs
felhaszndlSs6nak illetve a Projekt megval6suldsAnak ellen6rz6s6t minden olyan szervezet, hat6sAg,
egy6b szem6ly r6sz6re lehet6v6 teszi, amelyeket erre jogszab6ly jogosit, illetve kdtelez. llyen szervek
kUl6n6sen a KdzremUkdd6 Szervezet, a TAmogat6, a Miniszterelndks6g kdzponti koordin6ci6s szerve,
a fejezetek ellen6rz6si szervezetei, az lgazol6 Hat6s5g, a Korm6ny Altal kijeldlt bels6 ellen6rz6si
szerv, a Kincst6r, Allami Sz6mvev6sz6k, az Eur6pai Bizofts6g illet6kes szervezetei 6s az Eur6pai
SzAmvev6sz6k.
A Kedvezm6nyezett biztositani k6teles, hogy az el6zetesen r6sz6re bejelentett helyszlni ellen6rz6sek
afkalm6val az erre feljogosftott k6pvisel6je jelen legyen, 6s a szUks6ges dokumentumok
rendelkez6sre bocs6t6s6val, a szUks6ges inform5ci6k, k6rt adatok megad6s6val, valamint a fizikai
eszkdzOkhdz val6 hozzAl6r6s biztosit5s5val segitse az ellen6rz6sek v6grehajt6s6t, tovdbb6 a
vizsgAlat alapj6n k6szltett jegyz6k6nyv 6tv6tel6t al6116s6val igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvintart6sa 6s meg6rz6se

A Kedvezm6nyezett kdteles a Projekt dokumentumainak nyilv6ntartds6t 6s 6rz6sdt biztositani 6s azt a
jogszabdlyokban, illetve a jelen Altal6nos Szerz6d6si Felt6telekben meghatdrozott szervezetek,
hat6s6gok illetve egy6b szem6lyek rdsz6re hozzAf5rhetbv6 tenni. A Kedvezm6nyezett a Projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot elkUldnltetten k0teles nyilvAntartani, 6s lega16bb 2020. december
31-ig meg6rizni.

Az eredeti dokumentumokat a Kedvezm6nyezett 6zi abban az esetben is, amennyiben kUls6
projektmenedzsment szervezetet vesz i96nybe.

A Kedvezmdnyezett kdteles a Projektre vonatkoz6an elk0l6nltett sz6mviteli nyilvdntart6st vezetni.

12. A Projekt fenntartAsa, tulajdonjog 6s szellemi jogok
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12.1. A tAmogatott beruh6zdssal l6trehozott vagyon a fenntartdsi id6szak alatt csak a t6mogat6si
ddnt6st hoz6 el6zetes j6v6hagyAsAval €s a Kdlts6ghaszon elemz6sben v6llalt, 6s az egyeb
k6telezetts€gek 6tv6llal6sAval, Atruh{zds6val idegenithet6 el, adhat6 b6rbe, illetve terhelhet6 meg. A
korl6toz6s megszeg6se eset6n a Kedvezm6nyezeftnek - a jogszab6lyban 6s a Szez6d6sben
foglaltaknak megfelel6en - vissza kell fizetnie a t6mogat6st a t6mogat6 r6sz6re. Nem min6stil
elidegenit6snek az Onkormdnyzati t6rsul6s fel6l a tag dnkorm6nyzatok, valamint a Magyar Allam
megbizottjak6nt elj6r6 szervezet fel6l a Magyar Allam r6sz6re t0rt6n6 vagyon6tad6s.

A projekt fenntart6si id6szak kezdete a projekt befejez6s6t k0vet6 nap.
A Projekt eredmdnyei, igy kUl6n0sen (az akdrcsak r6szben) a t6mogat6sb6l ldtrehozott vagyon 6s az
azzal kapcsolatos jelent6sek 6s egy6b dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt sor6n l6trej6tt,
vagy beszerzett vagyoni 6rt6ket k6pvisel6 szellemi alkot6sok kiz6r6lagos felhaszn6l6s6nak joga a
Kedvezm6nyezettet illeti.

12.2. A Projekt megval6sit6sSnak v6g6re a Projekt eredmEnyekdpp l6trej0tt vagyont6rgyak
tulajdonjog6t (szellemi alkot6sok felhaszn6l6s6nak jog6t) - amennyiben azzal eredetileg nem
rendelkezett, 6s az 6truh6z6s nem Utk6zik jogszab6lyi rendelkez6sbe, vagy nem idegen tulajdonon
tcirt6nt a beruh6zds - 5t kell ruh5zni a Kedvezm6nyezettre, Az Atruhlzls dokumentumait a z616
projekt el6rehaladdsi jelent6shez csatolni kett,

12.3. Beruh6z6sijellegfi projektek eset6n a Kedvezmdnyezett 
" 

prollXt befejez6st6t sz6mitott S 6vig,
kis- 6s kozepv6llalkoz5sok eset6ben 3 6vig a t6mogat6s visszafizet6s6nek terhe mellett v6llalja, hogy
a projekt megfelel az 108312006/EK rendelet 57. cikk6nek (1) bekezd6sdben foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezm6nyezett a jelen pontban foglalt kOtelezetts6ge nem teljesul, haladdktalanul
kdteles 6rtesiten i a Kdzrem 0kdd6 Szervezetet.
A t6mogatott beruh6zdssal l6trehozott vagyon a fenti id6pontig csak a t6mogat6si dont€st hoz6
el6zetes j6v6hagy6sdval 6s a foglalkoztat6si, illetve a szolg5ltat6si 6s az egy6b kotelezetts6gek
5tv5llal6s6val, 6truh6z6s6val idegenlthet6 el, adhat6 b6rbe, illetve terhelhet6 meg.

12.4. A jelen Szerz6d6s hat6lya alaft a Projekthez kdsziteft p6nzUgyi 6s gazdas5gi kdlts6ghaszon
elemz6s olyan vdltoztat6sdhoz, amely a p6nzUgyi elemz6snek a tAmogatdsi intenzit6sra. vonatkoz6
eredm6ny6t befoly6solja vagy befoly5solhatja, a Kedvezm6nyezett kdteles a T6mogat6 el6zetes
ir6sbeli j6v6hagy6s6t k6rni,

12.5. Amennyiben a Kedvezm6nyezett a projekt keret6ben klzbeszerz€si elj6r6s lefolytat5s6ra
k0teles, a Kedvezm6nyezett kOteles a kdzbeszerz6si elj6r6s lefolytat6sa sor6n az
aj6nlati/r6szv€teli/aj6nlattEteli felhivAsban, illetve a nyertes aj6nlattev6vel megk6t0tt szerz$d6sben
kikOtni, hogy a teljesit6s sor6n keletkez6, a szerzli jogi vddelem al6 es6 ,alkot6son a
Kedvezm6nyezett terUleti korl6toz6s n6lkUli, kiz616lagos €s harmadik szem6lynek dtadhat6
felhaszn6l6sijogot szerez. Koteles tov6bb6 biztositani, hogy a szerz6d6s alapjAn a Kedvezm6nyezett
jogot szerezzen az alkot6s (terv) AtdolgozAs6ra.
Ha a Projektet a Kedvezm6nyezett b6rmely okb6l nem val6sitja meg, vagy r6szben val6sitja meg,
akkor a szerzli jogi v6delem al6 es6 alkot6s felhaszn6l6s6nak jogSt ktiteles 6truh6zni a Tdmogat6ra
vagy az Altala megjeldlt szem€lyre"

12.6. Amennyiben jelen Szerz6d6s alapj6n foly6sitott t6mogatSs terh6re, vagy a Projekt keret6ben
f6trejott szellemi alkotds felhaszndl6sdra a Kedvezm6nyezett jogot szerez, lgy koteles ezen
haszn6lati jogot felhiv6sra a Tdmogat6 6s a KdzremUkdd6 Szervezet r6sz6re ingyenesen biztositani.
T5mogat6 6s a Kdzrem0kdd6 Szervezet e jogot Uzletszerfien nem jogosult gyakorolni, igy a
felhaszndlds a j6vedelemszerz6s vagy jdvedelemfokoz6s c€lj6t a TAmogat6 6s a K6zremUkdd6
Szervezet r6sz6r6l kOzvetve sem szol g5lhatja.

12.7. A kdzbeszerz6si elj6r6s megindlt6sa el6tt a Kedvezm6nyezett k6teles a teljesit6sre kerUl6
tervez6si szolg6ltatAsok tekintet6ben a tervez6t megillet6, szerz6i jogi v6delem al6 es6 alkotdson,
harmadik szem6lynek 6tadhat6 felhaszn6l6si jogot szerezni. A felhaszndl6i jognak magdban kell
foglalnia az alkot6s (terv) 6tdolgoz6sAnak jog6t is"

</
--'-''
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12.8. Amennyiben jelen Szerz6d6s alapj6n foly6sitott t6mogat6s terh6re, vagy a Projekt keret6ben

l6trej6tt szellemi alkot6s felhaszn6l6s6ra a Kedvezm6nyezett jogot szerez, 0gy tulajdonjog5nak

6rintetlenUl hagyAsa mellett k0teles annak oktatdsi / k6pz6si / foglalkoztat6si c6lra t0rt6n6
felhaszn6l6s5t bArmely tovAbbi felhaszn6l6 r6sz6re ingyenesen biztositani. A felhaszn516 ezt a jog6t

Uzletszer(en nem gyakorolhatja, igy a felhaszndl6s a jdvedelemszerz6s vagy jdvedelemfokoz6s c6lj6t
kdzvetve sem szolgAlhatja.

1 3.T6j6koztat6s 6s nyilv6nossig

13.1" A Kedvezm6nyezett a Projekt megval6sltdsa sorAn kdteles a hat6lyos jogszabAlyokban

meghat6rozott t6j6koztat6si 6s nyilvAnoss6gi k0telezetts6geknek eleget tenni, a Projektr6l 6s a

t5mogat6sr6l az ott meghat6rozoft m6don 6s tartalommal informAci6t ny0jtani. A tAj6koztat6sra 6s

nyilvdhoss6gra vonatkoz6 kdvetelm6nyeket a T6mogat6 honlapjAr6l let0lthet6 Arculati K6zikdnyv 6s a

Ked vezm6 n yezeft ek t5j6 koztatAs i kOte lezetts6g e i c. 0tm utat 6 taftalmazza.

13.2. A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s al6irdsAval vdllalja, hogy a Tdmogat6 elektronikus 6s

nyomtatott kiadv6nyaiban m6dia-megjelen6seiben 6s egy6b t6j€koztat6 jelleg0 rendezv6nyein

Projektj6t ig6ny eset6n bemutatja, 6s az erre ir6nyu16 megkeres6st csak alapos okkal utasltja vissza.

13.3. Amennyiben a Kedvezm6nyezett eszkdzbeszerz6sdhez ny0jtott tAmogat6s az 50 milli6 forintot,

b6rmely m{s beruh6z6shoz ny0jtott tAmogat6s a 10 milli6 forintot meghaladja, vagy ha az AladAsra a

sajt6 k6pvisel6it is meghlvjAk, a Kedvezm6nyezett kdteles az eszkdz, illetve a beruh6z6s 6tadAs6r6l a

Kdzrem0k0d6 Szervezetet 6rtesiteni az 6tad5s napj6t megel6z6 legk6s6bb 20 nappal'

13.4. A Kedvezm6nyezett k0teles tov6bb6 bArmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvAnos, a

sajt6 rdszv6tel6vel zajl6 rendezv6nyr6l a K0zrem0kdd6 Szervezet k6pvisel6j6t 6rtesfteni, a

rendezv6ny napj6t megel6z6 legk6s6bb 20 nappal.

13.5. A Kedvezm$nyezett a Szerz6d6s al6ir6s6val hozzAjArulAs6t adja ahhoz, hogy a Tdmogat6,

valamint a K6zrem0kdd6 Szervezet kezel6s6ben 16v6, a t6mogat6s felhaszn6l6s6ra vonatkoz6

adatokat a T6mogat6 6s a K6zremfik0d6 Szervezet nyilvAnoss6gra hozhatja, kiv€ve azokat az

adatokat, melynek nyilv6noss6gra hozatal6t jogszab6ly kifejezetten megtiltja.

14. A Szerz6d6s megszfin6se

14.1. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a Szerz6d6s a teljesit6st (bele6rtve az

ellen6rz6sttir6si, valamint a dokumentum-meg6rz6si kdtelezetts6get is) megel6z6en csak vis maior,

lehetetlenitl6s, a Kdzrem0ktjd6 Szervezet, vagy a Kedvezm6nyezeft 6ltali, a Szerz6d6sben
meghat6rozott esetekben 6s m6don tdrtdn6 el6ll6s, megszUn6s, vagy a bir6s6g hat6rozata alapj6n
sz(nik meg.

14.2. A Szezod6 Felek a jogviszony jelleg6re val6 tekintettel a felmondAs jog6t kizAriAk.

14.3. A Kedvezm6nyezett elSllhat a Szerz6d6st6l, amennyiben annak teljesit6s6re, a szerz6d5sk0tdst
ktivet6en, neki fel nem r6hat6 okb6l bedlloft k6rUlm6ny folytAn nem k6pes. A Szez6d6s ilyen esetben,
annak megkdt6s6re visszamen6 hatdllyal megsz0nik, 6s a Kedvezm6nyezett k6teles a tAmogatAs

el6ll6s id6pontj5ig foly6sitott 6sszeg6t az el6ll6s id6pontj6ban 6rv6nyes, Ptk. szerinti kamattal ndvelt
tisszeggel, az e16l16sban k6zdlt id6pontban visszafizetni. A kamatsz6mit6s kezd6 id6pontja a

t6mogat6s - vagy annak egyes r6szletei - kifizet6s6nek napja, utols6 napja pedig a visszafizet6si
kdtelezetts6g teljesit6s6nek napja.

14.4" A Kedvezm6nyezett a kamaton felUl a Ptk. szerint kOteles k6sedelmi kamatot fizetni,
amennyiben visszafizet6si kOtelezefts6g6t hatArid6ben nem teljesiti.
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