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az „ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” 

című projekt költségeinek/kiadásainak finanszírozására 
 
 

amely létrejött  
  
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium , mint támogató (a 

továbbiakban: Támogató ) 
  
 postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. 

székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
törzsszám: 764410 
adószám: 15764412-2-41, 
pénzforgalmi számlavezető neve: Magyar Államkincstár 
pénzforgalmi számlaszám:10032000-00290737-50000050 

 aláírásra jogosult képviselője: Horváth Beatrix, a CEF 
Főosztály főosztályvezetője 

  

másrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság , mint a projekt megvalósításáért felelős 
végrehajtó szerv (a továbbiakban: Végrehajtó Szerv ) 

  
 postacím: 
 székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
 cégjegyzékszám: 01-10-045551 
 adószám: 13834492-2-44 
 pénzforgalmi számlavezető neve: K&H Bank Zrt. 
 pénzforgalmi számlaszám: 10402142-49575648-49521007 

aláírásra jogosult képviselője: Csépke András vezérigazgató 
  
  

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek, vagy Felek ) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 

Fogalom-meghatározások 

CEF projekt: az Európai Bizottság által jóváhagyott, az Európai Bizottság nevében és 
felhatalmazása alapján eljáró Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó 
Ügynökség (Innovation and Networks Executive Agency, a továbbiakban: INEA) és 
Magyarország, mint tagállami kedvezményezett képviseletében eljáró Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) között megkötött támogatási 
megállapodás (Grant Agreement, a továbbiakban: Támogatási Megállapodás) 
tárgyát képező projekt. 
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Támogatott projekt, vagy Projekt: a CEF projekt keretében megvalósítandó 
projekttartalom, kiegészülve az Európai Bizottság CEF pályázati felhívása és a 
Támogatási Megállapodás szerint nem elszámolható költségek finanszírozását 
biztosító költségvetési támogatással megvalósítandó projekttartalommal, csökkentve 
a CEF projekt vonatkozásában a Támogató által közvetlenül megvalósított 
tevékenységekkel és azok költségeivel. 
 
Teljes projekt: a Támogatott projekt, valamint a CEF projekt vonatkozásában a 
Támogató által közvetlenül megvalósított tevékenységek együttesen. 
 
Szakmai beszámoló: a jelen támogatási szerződés 9. sz. melléklete szerinti Projekt 
Előrehaladási Jelentés (a továbbiakban: PEJ) formanyomtatványon a Végrehajtó 
Szerv által benyújtandó beszámoló, amelynek keretében a Végrehajtó Szerv 
beszámol a Projekt szakmai, műszaki előrehaladásáról, a Projekt 
eredményességéről, valamint hatékonyságáról, továbbá a Projekt megvalósítása 
során felmerült és elszámolni kívánt költségekről és a Projekt pénzügyi 
előrehaladásáról. 
 
Elszámolási időszak: az adott kifizetési igényléshez csatolt elszámolási 
bizonylatokon szereplő legkorábbi és legkésőbbi teljesítések közötti időszak. 
 
Nemzeti hatóság: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források 
felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: CEF 
Kormányrendelet) 9. alcíme szerinti hatóság. 

Projekt megvalósításának végső határideje: az a legvégső időpont, amikorra a 
Támogatott projekt keretében támogatott tevékenységeket a jelen támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint el kell végezni. 

1. A támogatás nyújtásának el őzményei, jogcíme 

Az Európai Bizottság az „Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 
913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és a 67/2010/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről” szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU 
rendeletével (2013. december 11.) (a továbbiakban: CEF EU rendelet ) új támogatási 
eszközt hozott létre a 2014-2020-as programozási időszak fejlesztéseinek 
megvalósítására. A CEF EU rendelet szabályozza a transzeurópai hálózatok uniós 
pénzügyi támogatásainak feltételeit, módszereit és eljárásait, meghatározza a 2014-
2020-as programozási időszakra szóló többéves pénzügyi keret értelmében 
rendelkezésre álló forrásokat, valamint a törzshálózati folyosónak azon szakaszait, 
melyek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (a továbbiakban: CEF) vissza 
nem térítendő európai uniós támogatásra leginkább számot tarthatnak. 
 
Az Európai Bizottság a 2014. évi CEF pályázati felhívására Magyarország az „ETCS 
L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” elnevezésű 
projektjavaslatot az „ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú 
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motorvonatra” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1101/2015. (III. 5.) Korm. 
határozat alapján benyújtotta. Az Európai Bizottság a 2015. július 31-én kelt C(2015) 
5274 sz. végrehajtási határozatában támogatásra jogosultnak nevesítette a projektet. 
A CEF projekt azonosító száma: 2014-HU-TMC-0611-W. 
 
Az Európai Bizottság nevében és felhatalmazása alapján eljáró INEA és 
Magyarország, mint tagállami kedvezményezett képviseletében eljáró NFM között a 
Támogatási Megállapodás 2015. november 18-án lépett hatályba, melynek 
értelmében a projekt CEF projekt elszámolható költsége 29 500 000 EUR.1 
 
Támogatási Megállapodás száma: INEA/CEF/TRAN/M2014/1027748. 
 
Támogatási Megállapodás iktatószáma: CEF/601/2015-NFM_SZERZ. 
 
A Támogatási Megállapodás eredeti angol nyelvű változata jelen támogatási 
szerződés 1. sz. mellékletét képezi. A Támogatási Megállapodásban 
Kedvezményezettként megjelölt NFM jelen támogatási szerződésben Támogatóként 
jár el, míg a MÁV-START Zrt. a CEF EU rendelet 2. cikk 11. pontja, a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 
23. §-a, valamint a Magyar Állam és a MÁV-START Zrt. között 
2013. szeptemberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján végrehajtó 
szervként került kijelölésre. 
 
A CEF Kormányrendelet 19. §-a szerint a végrehajtó szerv feladatait a tagállami 
kedvezményezett és a végrehajtó szerv között projektenként megkötendő támogatási 
szerződés tartalmazza. 
 
A CEF projekt keretében megvalósítandó feladatok és kapcsolódó költségek a 2. sz. 
melléklet szerinti bontásban megoszlanak a Támogató és a Végrehajtó Szerv között. 
A CEF projekt keretében a Támogató által közvetlenül ellátott feladatok és fedezetük 
nem képezi jelen támogatási szerződés tárgyát. 
 
A Támogatási Megállapodás 2.2 pontja szerint a Projekt kezdési időpontja 
2015.  január 1. napja, amely egyben az Európai Unió felé történő elszámolhatóság 
kezdő időpontja. A Támogatási Megállapodás keretében megvalósított 
tevékenységek elszámolhatóságának kezdő dátuma a Támogató és a Végrehajtó 
Szerv közötti egyeztetések eredményeként került meghatározásra. A Támogató 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2015. január 1-jétől a szerződés hatályba lépésének 
napjáig a Végrehajtó Szervnek a Projekt megvalósításának előkészítésével 
összefüggésben keletkezett költségei jelen szerződés keretében elszámolásra 
kerüljenek. 
 

                                                 
1 Az EU Bizottság által az első pályázati körre kötelezően előírt 312 HUF/EUR átváltási árfolyamon: 9 204 000 0000  Ft. 
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A Felek rögzítik, hogy a támogatott tevékenység 2015. január 1-jén megkezdődött. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű 
előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 42. § (4) 
bekezdése alapján a kifizetés igénylések pénzügyi ellenőrzéséről a közlekedési 
operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt működő Pénzügyi 
és Monitoring Főosztály (a továbbiakban: PMF), míg a kifizetésekről az NFM 
szervezeti keretei között működő Költségvetési Főosztály (a továbbiakban: KF) 
gondoskodik. Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése szerint a Támogatás forrásául 
szolgáló előirányzat pénzügyi lebonyolítására nyitott fizetési számla felett a KF 
rendelkezik, továbbá ellátja az előirányzat tekintetében az érvényesítést és az 
utalványozást. Az NFM keretei között működő Intézményfelügyeleti és Számviteli 
Főosztály végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat. A KF és a 
PMF részt vesz a támogatási szerződés előkészítésében, valamint a forrás 
felhasználásának a támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának 
ellenőrzésében. 
 
Jelen támogatási szerződés alapján a Támogató képviseletében – jelen szerződés 
eltérő rendelkezése hiányában – az NFM CEF Főosztály (a továbbiakban: CEF 
Főosztály) jár el. 

2. A támogatási szerz ődés tárgya 

2.1. A jelen szerződés tárgya a Támogatott projektnek a jelen szerződésben 
meghatározott feltételeknek megfelelő megvalósítása, a Projekt költségeinek a CEF 
forrásból és hazai költségvetési előirányzatból történő finanszírozása, valamint a 
Támogató és Végrehajtó Szerv feladat- és felelősségi körének meghatározása. 
 
A Támogatási Megállapodás alapján nem elszámolható költségek vonatkozásában a 
Támogatott projekt szakmai, műszaki tartalmát a 11. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
Támogató összesen 

- bruttó 27 340 000 EUR, azaz huszonhétmillió-háromsz áznegyvenezer 
euró, nettó 27 340 000 EUR és 0 EUR ÁFA, azaz nettó  huszonhétmillió- 
háromszáznegyvenezer euró és nulla euró ÁFA , és 

- bruttó 443 920 000 Ft, azaz négyszáznegyvenhárommil lió-
kilencszázhúszezer forint, nettó 443 920 000 Ft és 0 Ft ÁFA, azaz nettó 
négyszáznegyvenhárommillió-kilencszázhúszezer forin t és nulla forint 
ÁFA , 

forintban kifejezve 2 összesen bruttó 8 974 000 000 Ft, azaz nyolcmilliá rd- 
kilencszázhetvennégymillió forint, nettó 8 974 000 000 Ft és 0 Ft ÁFA azaz nettó 
nyolcmilliárd-kilencszázhetvennégymillió forint és nulla forint ÁFA  összegben 
                                                 
2 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
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vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás ) nyújt a Végrehajtó 
Szerv részére jelen támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint az „ETCS L2 
fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” projekt 2.4. 
pontban részletezett feladatainak (a Támogatott projekt, vagy Projekt ) 
megvalósítására, az alábbi forrás terhére: 
 

- a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 1. számú melléklete XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetének 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím 27. CEF projektek jogcímcsoport fejezeti kezelésű 
előirányzat (ÁHT azonosító szám: 348251) 2015. évi maradványa terhére 
összesen bruttó 12 813 528 Ft, azaz 
tizenkettőmillió nyolcszáztizenháromezer ötszázhuszonnyolc forint, nettó 
12 813 528 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz nettó tizenkettőmillió 
nyolcszáztizenháromezer ötszázhuszonnyolc forint + nulla forint ÁFA 
összegben, 
 

- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 1. számú melléklete XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetének 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím 27. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 348251) 
2016. évi maradványa terhére összesen bruttó 182 938 472 Ft, azaz 
egyszáznyolcvankettőmillió-kilencszázharmincnyolezer-
négyszázhetvenkettő forint, nettó 182 938 472 Ft + 0 ÁFA, azaz nettó 
egyszáznyolcvankettőmillió-kilencszázharmincnyolezer-
négyszázhetvenkettő forint + nulla forint ÁFA összegben, 
 

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1. számú melléklete XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetének 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 60. Európai uniós 
fejlesztési programok alcím 1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 
348251) terhére: 
 
• bruttó 11 716 962 EUR, azaz 

tizenegymillió hétszáztizenhatezer kilencszázhatvankettő euró, nettó 
11 716 962 EUR és 0 EUR ÁFA, azaz nettó 
tizenegymillió hétszáztizenhatezer kilencszázhatvankettő  euró és nulla 
euró ÁFA, és 

• bruttó nulla forint, 
forintban kifejezve3 összesen bruttó 3 655 692 144 Ft, azaz hárommilliárd-
hatszázötvenötmillió- hatszázkilencvenkétezer-egyszáznegyvennégy forint, 

                                                 
3 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
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nettó 3 655 692 144 Ft és 0 Ft ÁFA azaz nettó hárommilliárd-
hatszázötvenötmillió- hatszázkilencvenkétezer-egyszáznegyvennégy forint és 
nulla forint ÁFA 

 
- illetve az ezt követő években a vonatkozó költségvetési törvény CEF projektek 

finanszírozását előíró megfelelő sorának terhére: 
 

Év Támogatás pénzneme Bruttó Nettó ÁFA 

2018 

EUR 9 870 452 9 870 452 0 

HUF 147 840 000 147 840 000 0 

Ft-ban kifejezve4 összesen 3  227 421 024 3  227 421 024 0 

2019 

EUR 5 752 586 5 752 586 0 

HUF 100 328 000 100 328 000 0 

Ft-ban kifejezve5 összesen 1 895 134 832 1 895 134 832 0 

Össz
esen 

EUR 15 623 038 15 623 038 0 

HUF 248 168 000 248 168 000 0 

Ft-ban kifejezve6 összesen 5 122 555 856 5 122 555 856 0 

 
Az éven túli kötelezettségvállaláshoz megadott engedély iktatószáma: 
CEF/519-7/2017-NFM_SZERZ 
 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti bruttó összegek tartalmazzák Támogatott 
projekt végrehajtásával összefüggő valamennyi, a CEF projekt keretében 
elszámolható és el nem számolható költséget az alábbi bontásban: 
a Támogatási Megállapodás keretében 

- elszámolható költség: 27 340 000 EUR, azaz huszonhétmillió- 
háromszáznegyvenezer euró és 443 920 000 Ft, azaz 
négyszáznegyvenhárommillió-kilencszázhúszezer forint, Ft-ban kifejezve7 
összesen 8 974 000 000 Ft, azaz nyolcmilliárd-kilencszázhetvennégymillió 
forint; 

                                                 
4 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
5 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
6 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
7 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
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- el nem számolható költség:0 EUR, azaz nulla euró, és 0 Ft, azaz nulla forint 
(ebből ÁFA: 0 EUR, azaz 0 euró és 0 Ft, azaz 0 forint), Ft-ban kifejezve8 
összesen 0 Ft, azaz nulla forint. 

 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a CEF projekt keretében elszámolható költségekből 
- 1 346 100 000 Ft, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenhatmillió-egyszázezer 

forint hazai támogatás, 
- 7 627 900 000 Ft, azaz hétmilliárd-hatszázhuszonhétmillió-kilencszázezer forint 

CEF forrás terhére kerül finanszírozásra. 
 
A CEF projekt keretében el nem számolható költségek teljes összege hazai 
támogatás terhére kerül finanszírozásra. 
 
A Szerződő Felek továbbá rögzítik, hogy a CEF forrás terhére finanszírozandó 
költségek a Támogatott projekt végrehajtása folyamán hazai támogatás terhére 
kerülnek megelőlegezésre. 
 
A támogatás elszámolásának éves bontású megoszlásáról felhalmozási és működési 
kiadások között a Végrehajtó Szerv a 14. sz. melléklet kitöltésével nyilatkozik. 
Amennyiben ezek az összegek a Projekt végrehajtása során változnak, a Végrehajtó 
Szerv a változást követően haladéktalanul köteles újra írásban nyilatkozatot tenni a 
Támogató felé a 14. sz. melléklet aktuális adatokkal való kitöltésével és 
benyújtásával. 
 
2.2. A támogatási cél kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
045310 vasúti közlekedés igazgatása és támogatása 
 
A Végrehajtó Szerv a jelen támogatási szerződés aláírásával kötelezi magát arra, 
hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, 
hatékonysággal és gondossággal valósítja meg. 
 
A Végrehajtó Szerv a Támogatást kizárólag a jelen támogatási szerződésben, a jelen 
támogatási szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt Támogatási Megállapodásban, az 
Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásban rögzített feltételeknek, a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a projektjavaslatnak megfelelően 
használhatja fel. 
 
 
2.3. A Támogatás intenzitása: 100%. 
 
 

                                                 
8 312 HUF/EUR árfolyamon számítva 
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A Támogatott projekt keretében megvalósítandó tevékenységek költségeit 
részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2.4. A Támogatás terhére megvalósítandó tevékenységek költségeinek részletes, 
évek szerinti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A Támogatás terhére a Támogatott projekt megvalósításához közvetlenül és 
közvetetten kapcsolódó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlával, vagy egyéb 
számviteli bizonylattal (a továbbiakban: elszámoló bizonylat) igazolt 
költségek/kiadások számolhatóak el, ideértve a behajtási költségátalánnyal, a 
késedelmi-, az ügyleti kamattal, a peres-, és nemperes eljárásokkal, a 
vagyonkezeléssel, valamint a bírságokkal kapcsolatos költségeket és ráfordításokat 
is. 
 
 
2.5. A Támogatott projekt megvalósításának kezdési időpontja: 2015. január 1. 
 
 
2.6. A Támogatott projektben vállalt tevékenységek megvalósításának tervezett 
ütemezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2.7. A Támogatott projekt megvalósításának végső határideje a Támogatási 
Megállapodás 2.2. pontjában meghatározott befejezési határidőt követő 6. hónap 
utolsó napja, azaz 2020. március 31. 

3. A Támogatás folyósítása, felhasználásának szabál yai, a beszámolók és az 
elszámolás rendje 

3.1. A Támogatás folyósításának módja  
 
A támogatás folyósítására: 
 

a) a jelen támogatási szerződés 2. sz. mellékletének 1. tevékenysége szerinti 
utófinanszírozású tételek összege 10%-ának megfelelő összegű támogatási 
előleg Végrehajtó Szerv pénzforgalmi számlájára (a továbbiakban: 
előlegfinanszírozás), 

b) a Végrehajtó Szerv által benyújtott kifizetési igénylés alapján, beszámoló 
elfogadását követő finanszírozás útján a Végrehajtó Szerv vagy az általa 
megjelölt engedményes pénzforgalmi számlájára (a továbbiakban: 
utófinanszírozás), 

c) a 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett beszerzések esetén a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
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Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet), 
2015. november 1. napját követően megkezdett beszerzések esetén a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
szerinti, a Végrehajtó Szerv által a szállítóval kötött vállalkozási szerződés – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható 
összege legfeljebb 30%-ának megfelelő összegű szállítói előlegnek 
közvetlenül a szállító vagy az általa megjelölt engedményes pénzforgalmi 
számlájára (a továbbiakban: szállítói előlegfinanszírozás), vagy 

d) a Végrehajtó Szerv által benyújtott kifizetési igénylés alapján beszámoló 
elfogadását követő finanszírozás útján közvetlenül a szállító vagy az általa 
megjelölt engedményes pénzforgalmi számlájára (a továbbiakban: szállítói 
finanszírozás) 

történő utalással kerül sor. 
 
Az a) pont szerint folyósított támogatás folyamatosan a Végrehajtó Szerv 
rendelkezésére áll és legkésőbb a záró kifizetési igénylés keretében kerül 
elszámolásra. 
 
A támogatás folyósításának feltétele 

- a b) pont esetén a Végrehajtó Szerv által kifizetett számlák vagy egyéb, 
elszámolást alátámasztó dokumentumok szakmai, műszaki és pénzügyi 
teljesítés-igazolása,  

- a c) pont esetén a szállítóval kötött vállalkozási szerződésben az 
előlegfizetéshez feltételként előírt követelmények teljesülésének igazolása, 
míg  

- a d) pont esetén a szállító által benyújtott számlák vagy egyéb, elszámolást 
alátámasztó dokumentumok szakmai, műszaki teljesítésigazolása  

a Végrehajtó Szerv által benyújtott kifizetési igénylésben. 
 
Utófinanszírozás, szállítói előlegfinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén is 
lehetőség van az engedményezésre. 
 
A szállítói előlegfinanszírozás és a szállítói finanszírozás esetén a szállító általi 
engedményezés feltétele a Végrehajtó Szerv előzetes írásos hozzájárulása. 
 
Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az 
engedményezésre vonatkozó teljesítési utasítás vagy engedményezési értesítő a 
PMF rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződésnek – a CEF 
Főosztályon keresztül – a PMF részére történő benyújtásáért – szállítói finanszírozás 
esetén ezt megelőzően a szállítótól történő beérkezésért – a Végrehajtó Szerv 
felelős. 
 
A szakmai beszámoló, illetve a kifizetési igénylés jóváhagyására a Támogató 
képviseletében a CEF Főosztály vezetője, akadályoztatása esetén a helyettese 
jogosult. 
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A támogatás folyósításához kapcsolódó kifizetéseket a CEF Főosztály vezetőjének – 
akadályoztatása esetén a helyettesének – a b) és d) pontok szerinti esetekben a 
kifizetési igényléshez, az a) és c) pontok szerinti esetekben az előlegbekérőhöz 
kapcsolódó teljesítés igazolása és kifizetés engedélyezése alapján a KF teljesíti. 
 
A támogatási előleg kifizetéséhez az 5. sz. melléklet, a szállítói előleg kifizetéséhez a 
6. sz. melléklet, a teljesítésigazoláshoz pedig a 7/a., 7/b. vagy 7/c. sz. melléklet 
szerinti formanyomtatványt kell használni. 
 
Támogatás utófinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén csak a valós és 
tényleges költségek vonatkozásában folyósítható. 
 
Amennyiben a Végrehajtó Szerv nem tudja teljesíteni a Projekt soron következő 
mérföldkövének határidejét vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket, a Végrehajtó 
Szerv számára addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma nem 
teljesül, vagy a projekt ütemezését a 9.12. pontban foglaltaknak megfelelően nem 
módosítja. 
 
 
3.2. A folyósítás pénzneme 
 
A támogatás terhére elszámolható költségeknek és a támogatás összegének azon 
részét, mely euróban kerül kifizetésre és elszámolásra, euróban, azon részét, mely 
forintban kerül kifizetésre és elszámolásra, forintban kell megállapítani, azzal, hogy a 
támogatási szerződés teljes összegét forintban kifejezve is meg kell határozni. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződéses összeg tekintetében a forintban és 
euróban megadott összegeket tekintik irányadónak. Felek tudomásul veszik továbbá, 
hogy az adott devizában meghatározott összeg tekintetében nem kerülhet sor attól 
eltérő devizában történő kifizetésre és elszámolásra. Támogatási előleg euróban 
abban az esetben folyósítható, ha a Végrehajtó Szerv azt terhelő fizetési 
kötelezettsége euróban merül fel, és az azzal összefüggő szállítói előleget euróban 
igényelték. 
 
 
3.3. Előleg 
 
Az előleg támogatási előleg vagy szállítói előleg lehet. 
 
3.3.1. Támogatási el őleg, a támogatási el őleg igénylése és folyósítása 
 
A támogatási előleg a Projekt elindítása, likviditásának biztosítása és fordított áfa-
előleg finanszírozása céljából igényelhető, melynek összege a jelen támogatási 
szerződés 2. sz. mellékletének 1. pontja szerinti utófinanszírozású tételek 
összegének legfeljebb 10%-a, 44 392 000 Ft, azaz negyvennégymillió-
háromszázkilencvenkétezer forint. 
 



 

 

| 11 / 38 oldal 

A Támogatás 10%-át meghaladó mértékű előleg folyósítására a fejezeti és az egyes 
központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet alapján az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyével kerülhet sor, amely engedély megszerzéséről – a Végrehajtó Szerv 
által megküldött kérelem alapján – a Támogató haladéktalanul gondoskodik. Ez az 
engedély a jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részévé válik. 
 
A támogatási előleget a Végrehajtó Szerv igényli papír alapon a CEF Főosztálytól az 
5. sz. melléklet benyújtásával. 
 
A CEF Főosztály az 5. számú melléklet szerinti támogatási előlegbekérő 
beérkezésétől számított 10 napon belül intézkedik az előleg utalása iránt az 5. sz. 
mellékletnek, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerződései 
megkötésének és nyilvántartásának szabályairól szóló 41/2015. (XII. 23.) NFM 
utasítás (a továbbiakban: 41/2015. NFM utasítás) 6. sz. melléklete szerinti Kifizetés 
engedélyezése nyomtatványnak a KF részére történő megküldésével. Ezután az 
előleg kifizetését a KF a megkereséstől számított 10 napon belül teljesíti a CEF 
Főosztály egyidejű értesítése mellett. A támogatási előleget a Végrehajtó Szerv jelen 
támogatási szerződésnek a Szerződő Feleket meghatározó részében rögzített 
pénzforgalmi számlájára kell folyósítani. 
 
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni oly 
módon, hogy a támogatási előleg teljes összege erejéig rendelkezésre álljon a 
Végrehajtó Szerv által kifizetés igénylés keretében benyújtott, alátámasztó 
dokumentumokkal igazolt és a Támogató által elfogadott költség. 
 
3.3.2. Szállítói el őleg, a szállítói el őleg igénylése és folyósítása 
 
A Végrehajtó Szerv a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret 
és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 
 
A Felek rögzítik, hogy a szállítói előleg a Végrehajtó Szerv és a szállító közötti 
szerződésben foglalt – tartalékkeret nélküli – összegre igényelhető. 
 
A Végrehajtó Szerv és a szállító közötti szerződésben a CEF Kormányrendelet 
27/A. §-ában előírt szabályoknak megfelelően kell rendelkezni a Támogató javára 
szóló előleg-visszafizetési biztosíték kikötéséről, illetve a biztosíték nyújtásától – az 
ott írt szabályok alkalmazásával – történő eltekintésről. 
 
A Végrehajtó Szerv haladéktalanul értesíti a Támogatót, ha észleli, hogy a szállító 
nem a szerződésnek megfelelően teljesít. 
 
A szállítói előleg igénylését a szállító kezdeményezi a Végrehajtó Szervnél a szállító 
által kiállított előlegbekérő levél Végrehajtó Szerv részére történő megküldésével. 
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A Végrehajtó Szerv a 6. sz. melléklet szerinti szállítói előlegbekérőt és – amennyiben 
biztosíték kikötésére került sor – a hozzá kapcsolódó előleg-visszafizetési 
biztosítékot mind papír alapon, mind elektronikus úton benyújtja a CEF Főosztályhoz; 
az előlegbekérőhöz kapcsolódó további dokumentumok eredeti példányát 
szkennelve CD/DVD-n kell benyújtani. A CEF Főosztály az iratokat haladéktalanul 
megküldi a PMF részére. A Végrehajtó Szerv az általa kiállított 6. sz. melléklet 
szerinti szállítói előlegbekérő aláírásával igazolja, hogy az előlegigénylés a közte és 
a szállító közötti szerződésnek megfelel. A PMF ellenőrzi az iratokat, és a 
véleményét az iratok kézhezvételétől számított 5 napon belül közli a CEF 
Főosztállyal. 
 
A Támogató részéről a CEF Főosztály a PMF véleményének figyelembe vételével a 
dokumentumok hozzá történt beérkezését követő 7 napon belül hiánypótlásra 
hívhatja fel a Végrehajtó Szervet legfeljebb 7 napos határidő tűzésével. A határidő a 
Támogató döntése alapján meghosszabbítható. A hiánypótlási eljárás elektronikus 
úton is lefolytatható. Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. Ha a 
Végrehajtó Szerv a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy az előírt 
határidőt elmulasztja, az előlegigénylést a rendelkezésre álló adatok alapján kell 
elbírálni. 
 
A Támogató részéről a CEF Főosztály a tartalmilag és formailag is megfelelő 
előlegbekérő dokumentumok beérkezésétől számított 20 napon belül intézkedik az 
előleg kifizetése iránt a 6. sz. mellékletnek és a 41/2015. NFM utasítás 6. sz. 
melléklete szerinti Kifizetés engedélyezése nyomtatványnak a KF részére történő 
megküldésével. A hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartam az előleg kifizetésére 
előírt határidőt felfüggeszti. Ezt követően az előleg kifizetését a KF a megkeresés 
kézhezvételétől számított 10 napon belül teljesíti a CEF Főosztály egyidejű 
értesítése mellett. A jelen bekezdésben szabályozott eljárás időigénye nem 
haladhatja meg a 35 napot. 
 
A szállítói előleget a KF közvetlenül a szállító – engedményezés esetén az 
engedményes – részére folyósítja. 
 
A Végrehajtó Szerv a szállító által – szállítói előleg folyósítását követően – kiállított 
előlegszámlát annak hozzá történő beérkezését követő 5 napon belül köteles 
záradékolni és a soron következő szakmai beszámolóval együtt benyújtani. 
 
A Végrehajtó Szerv a szállítói számla PMF felé történő benyújtásától számított 
30 napon belül – kivéve, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) ennél rövidebb határidőt állapít meg – köteles 
a javára folyósított támogatási előleg terhére a számlához kapcsolódó fordított ÁFÁ-t 
megfizetni, illetve a pénzügyi teljesítést követően benyújtandó soron következő 
szakmai beszámolóval együtt a 8/e. sz. melléklet szerinti „ÁFA összesítő fordított 
adózás esetén” című nyomtatványt a Támogató felé a kifizetés igénylés keretében 
benyújtani. 
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A szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
 
 
3.4. Az időközi kifizetés igénylése 
 
3.4.1. A Végrehajtó Szerv a – jelen támogatási szerződés 4. sz. melléklet szerinti – 
mérföldkövek elérését követő hónap 20. napjáig a 3.5. pont szerint esedékes 
szakmai beszámolóhoz kapcsolódóan köteles időközi kifizetési igénylést benyújtani, 
amennyiben korábban időközi kifizetési igénylést nem nyújtott be.  
 
A kifizetés igényléshez jelen szerződés alapján használandó – jelen szerződés 
mellékleteit képező – formanyomtatványokat, valamint a PEJ-t minden esetben 
eredeti aláírással ellátva, papír alapon, valamint elektronikus (a PEJ-t mind PDF-ben, 
mind szerkeszthető Excel/Word változatban) úton kell benyújtani a CEF 
Főosztályhoz. 
 
3.4.2. A Végrehajtó Szerv ellenőrzi, hogy a vállalkozó által kibocsátott számla a 
mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek 
megfeleljen az alábbiak szerint: 
- a számla feleljen meg az ÁFA törvény 169. §-a,  
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának (1) és (3) bekezdése, 

valamint  
- a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 

formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) 
NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 

 
3.4.3. A kifizetési igénylést a Végrehajtó Szerv terjeszti elő a 8. sz. melléklet és 
annak alátámasztására (mellékleteként) szolgáló 8/a. – 8/e. sz. mellékletek szerinti 
nyomtatványon. 
 
A kifizetési igénylést alátámasztó 8/b. mellékletet minden egyes kifizetés jogosultjára 
vonatkozóan külön-külön kell kiállítani. 
 
A kifizetési igényléshez – a szakmai beszámolón kívül – mellékelni kell a 10. sz. 
melléklet (a továbbiakban: Mátrix) szerinti, az elszámolható költségek valódiságát 
alátámasztó dokumentumok eredeti példányát szkennelve CD/DVD-n. 
A záradékolási kötelezettséggel érintett dokumentumokat a Végrehajtó Szerv a 
Projekt számának és az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra 
került” szöveg feltüntetésével záradékolja. Elektronikus számla esetén a 
záradékolást a szállító is elvégezheti, melyet a Végrehajtó Szerv köteles ellenőrizni. 
 
Amennyiben az elszámolandó költség nem haladja meg a bruttó 100 000 Ft-ot, 
ebben az esetben a számla a 8/a. sz. melléklet szerinti, a 100 000 Ft alatti 
költségösszesítő formanyomtatványon is benyújtható. Ebben az esetben a Mátrix 
szerinti dokumentumok csatolása nem szükséges. 
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3.4.4. A pénzügyi elszámolás keretében a projektmenedzsment feladatokhoz 
kapcsolódó, közvetlen költségként elszámolandó illetmény/munkabér és 
munkaadókat terhelő járulék költségek elszámolása a személyi jellegű költségeket 
összesítő, 8/c. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtandók be. Ebben az 
esetben a Mátrix szerinti dokumentumok csatolása nem szükséges. 
 
A Végrehajtó Szerv a pénzügyi elszámolás keretében nyilatkozik arról, hogy a 
közvetlen költségként elszámolandó illetmény/munkabér és munkaadókat terhelő 
járulék költségek elszámolását alátámasztó analitikus kimutatás rendelkezésére áll. 
Az analitikus kimutatást a Támogatási Megállapodás VII. mellékletét képező, a 
„Támogatási Megállapodás alapján elszámolt költségekről szóló független 
ténymegállapító jelentés és annak mellékletei” c. dokumentumban foglalt ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 
 
Az analitikában feladatok szerint, havi bontásban kell szerepeltetni a feladatok 
elvégzésében részt vevő személyeket (be nem azonosítható módon), valamint az 
egyes személyekhez rendelten az illetmény/munkabér bruttó összegét, a 
munkaadókat terhelő járulékok összegét, mindezek adott projektre elszámolni kívánt 
összegét, valamint az időráfordítást. 
 
A 100 000 Ft feletti támogatás tartalmú költségek elszámolása a 8/b. sz. melléklet, a 
területszerzéssel kapcsolatos költségek elszámolása a 8/d. sz. melléklet szerinti 
formanyomtatványok kitöltésével történik. 
 
3.4.5. A Végrehajtó Szerv a 100 000 Ft feletti költségek elszámolásához az iratokhoz 
csatolja az általa aláírt 7/c. sz. melléklet szerinti teljesítésigazolást, csatolja a 
projektmenedzsment kapcsán felhasznált összegekről szóló, 7/b. sz. melléklet 
szerinti teljesítésigazolást, illetve a bruttó 100 000 Ft alatti kifizetések kapcsán 
kiállított, 7/a. sz. melléklet szerinti teljesítésigazolást. 
 
3.4.6. A kifizetés igénylést és a kapcsolódó formanyomtatványokat (7., 8. és 9. sz. 
mellékletek) mind papír alapon, mind elektronikus úton szkennelve (a PEJ-t mind 
PDF-ben, mind szerkeszthető Excel/Word változatban) kell benyújtani a CEF 
Főosztályhoz, a Mátrix szerinti alátámasztó dokumentumok eredeti példányait pedig 
szkennelve (CD/DVD-n) kell megküldeni. A CEF Főosztály az iratokat haladéktalanul 
megküldi a PMF részére. A CEF Főosztály a benyújtott iratokat megvizsgálja abból a 
szempontból, hogy azok összhangban állnak-e a Támogatási Megállapodásban, 
illetve a jelen támogatási szerződésben foglaltakkal. A PMF a benyújtott 
dokumentumokat pénzügyi szempontból vizsgálja.  
 
A PMF a számlák és mellékleteik teljességéről és formai megfelelőségéről – a 3.4.2. 
pontban foglaltaknak megfelelően – kialakított véleményét valamennyi dokumentum 
kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban megküldi a CEF Főosztály részére. 
 
A Támogató részéről a CEF Főosztály a PMF véleményének figyelembe vételével a 
dokumentumok hozzá történt beérkezését követő 7 napon belül hiánypótlásra 
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hívhatja fel a Végrehajtó Szervet legfeljebb 7 napos határidő tűzésével. 
A hiánypótlás határideje a CEF Főosztály döntése alapján meghosszabbítható. 
Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlási eljárás 
elektronikus úton is lefolytatható. Ha a Végrehajtó Szerv által benyújtott kifizetési 
igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, a CEF 
Főosztály a hiánypótlást követően egy alkalommal az információk további 
részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a Végrehajtó 
Szervtől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában. Ha a 
Végrehajtó Szerv a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy az előírt 
határidőt elmulasztja, a kifizetési igénylést a rendelkezésre álló adatok alapján kell 
elbírálni.  
 
3.4.7. Ha a kifizetés igényléssel kapcsolatban olyan hiány merül fel, amely 
vonatkozásában kizárólag egyes elszámoló bizonylatokhoz kapcsolódóan szükséges 
a hiánypótlás elrendelése, úgy a hiánypótlással nem érintett elszámoló bizonylatok 
támogatástartalmának kifizetését a Támogató biztosítja. 
 
3.4.8. A CEF Főosztály a tartalmilag és formailag is megfelelő kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított 20 napon belül intézkedik a támogatási összeg kifizetése 
iránt a 7/a. sz., a 7/b. sz. és/vagy a 7/c. sz. mellékleteknek és a 41/2015. NFM 
utasítás 6. sz. melléklete szerinti Kifizetés engedélyezése nyomtatványnak a KF 
részére történő megküldésével. 
 
A hiánypótlásra, illetve a tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló 
időtartam a támogatási összeg kifizetésére előírt határidőt felfüggeszti. Ezután a 
támogatási összeg kifizetését a KF a megkeresés kézhezvételétől számított 
10 napon belül teljesíti a CEF Főosztály egyidejű értesítése mellett.  
A jelen pontban szabályozott eljárás időigénye nem haladhatja meg a 35 napot. 
 
3.4.9. A kifizetésre rendelkezésre álló határidőt felfüggeszti: 
 

a) Végrehajtó Szerv által a hiánypótlásra, tisztázó kérdés megválaszolására 
igénybe vett időtartam, 

b) tervezett helyszíni ellenőrzés esetén, ha az ellenőrzés eredménye olyan súlyú 
megállapítás, amely indokolja a felfüggesztést, 

c) az esedékes mérföldkő nem megfelelő teljesítése, 
d) az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli 

helyszíni ellenőrzés, 
e) a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, 
f) az év végi zárási és év eleji nyitási folyamatok időtartama a Támogató 

előzetes értesítése alapján, 
g) a támogatási szerződés módosítása, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló 

alapadatokra vonatkozik. 
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3.5. Havi szakmai beszámoló 
 
A Végrehajtó Szerv havi rendszerességgel a tárgyhót követő hónap huszadik napjáig 
köteles a 9. sz. melléklet szerinti PEJ formanyomtatványon szakmai jelentést 
benyújtani akkor is, ha kifizetési igényt nem terjeszt elő (a továbbiakban: havi PEJ). 
 
A havi PEJ-t elektronikus úton, mind PDF-ben, mind szerkeszthető Excel/Word 
változatban kell benyújtani a Támogatóhoz a cef@nfm.gov.hu e-mail címre. 
A Támogató a benyújtott iratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok 
összhangban állnak-e a Támogatási Megállapodásban, illetve a jelen támogatási 
szerződésben foglaltakkal.  
 
A Támogató a havi PEJ-t a hozzá történt beérkezést követő 7 napon belül 
megvizsgálja, és ezen határidőn belül hiánypótlásra hívhatja fel a Végrehajtó Szervet 
legfeljebb 7 napos határidő tűzésével. A határidő a Támogató döntése alapján 
meghosszabbítható. Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. 
A hiánypótlási eljárás elektronikus úton is lefolytatható. Ha a havi PEJ vagy annak 
egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, a Támogató a hiánypótlást 
követően egy alkalommal az információk további részletezését, pontosítását, az 
ellentmondások feloldását kérheti a Végrehajtó Szervtől legfeljebb 3 napos határidő 
kitűzésével tisztázó kérdés formájában. Ha a Végrehajtó Szerv a hiánypótlást 
hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy az előírt határidőt elmulasztja, a havi PEJ-t 
a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. 
 
A havi PEJ-t a monitoring értekezlet is megtárgyalja. A hiányok pótlására, illetve az 
ellentmondások feloldására a havi monitoring értekezleten is sor kerülhet. 
 
A havi PEJ jóváhagyására a Támogató képviseletében a CEF Főosztály vezetője, 
akadályoztatása esetén annak helyettese jogosult. 
 
A jóváhagyott havi PEJ-t a CEF Főosztály – annak jóváhagyását követő 
5 munkanapon belül – tájékoztatásul megküldi a PMF részére. 
 
 
3.6. Záró kifizetési igénylés, projektzárás 
 
A Projektnek a Támogatási Megállapodás 2.2. pontja szerinti befejezési időpontjától 
számított 6 hónapon belül záró kifizetési igénylést kell benyújtani.  
 
A záró kifizetési igénylés keretében a Projekt megvalósulását követően  

a) véglegesen el kell számolni a Projekttel összefüggésben ténylegesen 
felmerült, korábban el nem számolt költségekkel, és 

b) szakmai beszámoló keretében be kell számolni a Projekt szakmai 
megvalósításáról, a támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséről az egész 
Projekt megvalósítása során (záró szakmai beszámoló). 
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A záró kifizetési igénylést a 8. sz. formanyomtatványon és annak 8/a. – 8/e. sz. 
mellékletei szerinti formanyomtatványokon, a záró szakmai beszámolót a 9. sz. 
formanyomtatványon kell előterjeszteni. 
 
A záró kifizetési igényléshez csatolni kell a Mátrix szerinti, az elszámolható költségek 
valódiságát alátámasztó dokumentumokat, amelyek korábban még nem kerültek 
benyújtásra a Támogatóhoz. 
 
A záró kifizetési igényléshez továbbá csatolni kell a Végrehajtó Szerv nyilatkozatát  

- a Projekt megvalósításának tényleges időpontjára, 
- az ideiglenes és/vagy végleges üzembe/forgalomba helyezés tényére és 

időpontjára, 
- a Projekt megvalósításával összefüggésben keletkezett bevételre 

vonatkozóan. Ezen nyilatkozatokat a Végrehajtó Szerv mind papír alapon, mind 
elektronikus úton benyújtja a CEF Főosztályhoz. 
 
Ha a Projekt megvalósítása során a Projekttel összefüggésben bevétel keletkezik, a 
bevételekről a záró kifizetési igénylésben kell adatot szolgáltatni. A projekttel 
összefüggésben keletkezett bevétel kizárólag a Projekt jelen szerződés szerinti 
céljaival összhangban használható fel. A fel nem használt bevételt a Projekt zárása 
keretében – az ott leírt eljárásrend szerint – vissza kell utalni a Támogató 5.5 
pontban meghatározott bankszámlája javára. 
 
A záró kifizetés igénylésben – ha korábban nem történt meg az előleg teljes 
összegének elszámolása – az előleggel el kell számolni. 
 
Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, ha a Végrehajtó Szerv korábbi 
kifizetési igénylések keretében már a teljes megítélt támogatással elszámolt. 
 
A záró kifizetési igénylés és a záró szakmai beszámoló elfogadására, illetve a 
kifizetés folyósítására a 3.4. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, 
hogy hiánypótlási felhívás, illetve tisztázó kérdés kibocsátására több alkalommal is 
lehetőség van.  
Ezt az eljárást a Támogató első hiánypótlási felhívásának a Végrehajtó Szerv általi 
kézhezvételét követő 60 napon belül le kell zárni. 
 
 
3.7. Közös rendelkezések 
 
3.7.1. Az ebben a fejezetben foglalt rendelkezések alapján a Támogató részére 
elektronikusan megküldendő dokumentumokat a cef@nfm.gov.hu e-mail címre kell 
megküldeni. 
 
3.7.2. Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
46. § (2) bekezdése alapján fejezeti kezelésű előirányzat terhére határozatlan idejű, 
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vagy a tárgyévet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget 
tartalmazó kötelezettségvállalás esetén a december 31-éig esedékes fizetési 
kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, a december 31-ét követően esedékes 
fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év kiadási előirányzatai terhére 
vállalható kötelezettség. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 150. § (1) bekezdésének c) pontja és a 153. § 
(2a) bekezdése alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére a 
költségvetési évet követő év június 30-át követően a Kormány döntése nélkül 
teljesíthető kifizetés. 
 
3.7.3. A Végrehajtó Szerv tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az 
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, az 
államháztartáson kívüli természetes személynek, jogi személynek folyósított 
költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő természetes 
személyt, jogi személyt, terhelő köztartozás összegét – a Kormány rendeletében 
meghatározott kivétellel és módon, az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása 
alapján – a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő 
bevételi számláján jóváírja. 
 
3.7.4. A Végrehajtó Szerv kijelenti, hogy 
 

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene 
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

- nincs lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása, 
- megfelel az Áht. 48/B. §-ában és az 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek,  
- az Ávr. 82. § szerint vizsgálandó szervezet adatait rendelkezésre bocsátja, 
- a jelen támogatási szerződésben szereplő adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, hitelesek, és a valóságnak mindenben 
megfelelnek, 

- jelen támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy 
egyidejűleg nem nyújtott be, 

- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, mely a 
Támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja, 

- a támogatott tevékenységek megkezdéséhez szükséges hatósági 
engedélyekkel rendelkezik, illetve a támogatott tevékenység részeként 
megvalósítandó adott részfeladat elvégzéséhez szükséges hatósági 
engedéllyel határidőben rendelkezni fog, és arról a 3.6. pont szerinti záró 
szakmai beszámolóban nyilatkozik az Ávr. 75. § (6a) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően, 

- a támogatott tevékenység megvalósításához saját forrást nem vesz igénybe, 
- a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény 

által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás 
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mintáját és a létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott 
nyilvántartásba vételét igazoló okiratát rendelkezésre bocsátja legkésőbb a 
támogatás első folyósításáig, 

- nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor 
hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését 
eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan 
folytatott tárgyalások során a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben 
foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak 
kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, 
köteles azonnal értesíteni a Támogatót.  
 

A Végrehajtó Szerv köteles nyilatkozni arról (13. sz. melléklet), hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 
1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, és egyidejűleg 
tudomásul veszi, hogy a Támogató az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján az Áht. 55. §-
a szerinti adatokat jelen támogatási szerződésből származó követelések elévüléséig 
jogosult kezelni. 
 
Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt a 
Végrehajtó Szerv a tudomásra jutásától számított 8 napon belül – átláthatóságot 
érintő változás esetén haladéktalanul – köteles írásban a Támogatónak bejelenteni. 
Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
3.7.5. A Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem 
használható fel.  
 
A Végrehajtó Szerv kijelenti, hogy jelen jogviszonyra tekintettel általános forgalmi 
adó visszaigénylésére jogosult, így a támogatási összeg az általa benyújtott 
számlákon szereplő nettó összeg alapján kerül meghatározásra. 
 
A Végrehajtó Szerv az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a 
tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a Támogatónak írásban 
bejelenteni. A változás bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt 
áfájára jutó összegével a Végrehajtó Szerv köteles elszámolni, illetve azt egy 
összegben visszafizetni. 
 
3.7.6. A Végrehajtó Szerv jogosult a támogatott tevékenység megvalósításába 
közreműködőt bevonni a 2. sz. mellékletben feltüntetettek szerint.  
 
3.7.7. Elszámolhatósági szabályok 
 
A Végrehajtó Szerv tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag a 
Projekttel kapcsolatban felmerült a 2.5. és 2.7. pontban megjelölt időpontok közötti 
tevékenységek számolhatóak el jelen támogatási szerződés mellékleteiben 
megfogalmazottakkal összhangban. A kiadások felmerülési idejének megállapítása 



 

 

| 20 / 38 oldal 

szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének 
időpontja az irányadó. 
 
A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költség csak a Projekt szakmai 
előrehaladásának arányában számolható el. A Projekt pénzügyi lebonyolítása során 
a kifizetett és az összes projektmenedzsmentre jutó támogatás aránya legfeljebb 
10%-kal haladhatja meg a teljes Projekt vonatkozásában kifizetett és megítélt 
támogatás arányát. 
 
3.7.8. A jelen támogatási szerződés szerinti támogatás az esetben tekinthető 
befejezettnek és lezártnak, ha a Végrehajtó Szerv a Támogatott projektet a jelen 
támogatási szerződés 2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően megvalósította, a 
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a Végrehajtó 
Szerv a jelen támogatási szerződés alapján benyújtott záró szakmai beszámolóját és 
záró kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a jelen szerződés szerint a 
Végrehajtó Szerv által jogosan igényelt támogatási összeg a Végrehajtó Szerv 
részére maradéktalanul kifizetésre került. 
 
3.7.9. A FLIRT motorvonatok vonatkozásában fennálló  zálogjog miatt 
szükséges különleges rendelkezések 
 
A Felek rögzítik, hogy a támogatott tevékenység során beszerzendő eszközök 
(ETCS L2 fedélzeti berendezések) olyan motorvonatokba kerülnek beépítésre, 
amelyeken a motorvonatok beszerzését finanszírozó bankoknak (29 db motorvonat 
esetében a Raiffeisen Bank Zrt-nek, míg 30 db motorvonat esetében a Calyon Bank 
S.A-nak) jelzálogjoga áll fenn.  
 
A Támogató – az Ávr. 102. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – 
hozzájárul ahhoz, hogy a Végrehajtó Szerv által beszerzett azon motorvonatokat 
terhelő, a jelen szerződés megkötésekor már fennálló jelzálogjogok, amely 
motorvonatokba  a támogatott tevékenység során beszerzendő ETCS L2 fedélzeti 
berendezések beépítésre kerülnek, kiterjesztésre kerülhessenek a beépítésre kerülő 
eszközökre is.  
 
Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a jelzálogjog jogosultjának személyében 
bármely okból kifolyólag változás következik be, - feltéve, hogy a beépítésre kerülő 
eszközök további vagy más módon történő megterhelésére nem kerül sor – úgy, az 
ilyen jellegű ügylethez a Támogató előzetes hozzájárulása nem szükséges, 
ugyanakkor arról a Végrehajtó Szerv a változás bekövetkezésétől számított 
5 munkanapon belül köteles a Támogatót értesíteni. Amennyiben a beépítésre kerülő 
eszközök további vagy más módon történő megterhelésére kerül sor, ahhoz a 
Támogató hozzájárulása szükséges. Ezen hozzájárulás beszerzésének 
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
Amennyiben a jelen bekezdésben említett jelzálogjog érvényesítésre kerül, a 
Végrehajtó Szerv köteles az erről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül 
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tájékoztatni a Támogatót. A jelzálogjog érvényesítése esetén a Végrehajtó Szerv 
köteles a beépített eszközök elidegenítése időpontjában azok értékére eső 
Támogatás időarányos értékcsökkenéssel korrigált, de az Áht. 53/A. § (2) bekezdése 
szerinti kamattal növelt összegét Támogató 10032000-00290737-50000050 
bankszámlája javára megfizetni. 

4. A Projekt eredményeinek felhasználása, tulajdon-  és vagyonkezel ői jogok, 
szellemi alkotások felhasználásának joga 

A Támogató tudomásul veszi, hogy a projekt eredményeképpen beszerzett és a 
motorvonatokba beszerelt ETCS2 fedélzeti berendezések tulajdonjogának 
Végrehajtó Szerv által történő megszerzésére a Végrehajtó Szerv által megkötött 
szállítói szerződés rendelkezései az irányadóak. 
 
A Végrehajtó Szerv a szállítói szerződésében a vasútszakmai, nagyvasúti ipari 
sajátosságokra tekintettel legalább az alábbi terjedelmű, szerzői jogokra vonatkozó 
jogosultságok általa történő megszerzését biztosító előírásokat köteles szerepeltetni: 
 

a) A szállítóval kötendő szerződés alapján elkészítésre kerülő dokumentáció az 
ETCS berendezések üzemeltetési, javítási és karbantartási szükségleteihez, 
ideértve annak előkészületeit is, felhasználható legyen azzal, hogy azt a 
szállító felhatalmazása nélkül a magyarországi ellenőrzési jogkörrel 
rendelkező hatóságok, a Támogató, valamint a szállítói finanszírozású tételek 
vonatkozásában kötött szerződés finanszírozásában részt vevő szervezetek 
(ideértve különösen az INEA-t) részére át lehessen adni, továbbá átadható 
legyen az ETCS berendezések, az azokkal felszerelt motorvonatok és / vagy 
azok bármelyike tulajdonjogát és / vagy bármely jogcímen alapuló tartós 
használat jogát megszerző harmadik félre történő átruházás során e 
személyek részére, továbbá az ezen személyekkel, illetőleg a Végrehajtó 
Szervvel kötött szerződése alapján az üzemeltetést, karbantartást, javítást és / 
vagy más hasonló tevékenységet végző harmadik felek részére (ideértve az 
ilyen tevékenység beszerzésére vonatkozó eljárás során történő átadást is). 
A dokumentáció sokszorosítására is ezen felhasználási jogosultságok keretei 
között kerülhet sor. 
 

b) A szállítóval kötendő szerződés alapján elkészítésre kerülő szoftverek 
vonatkozásában az utolsó ETCS berendezés sikeres beépítésétől (polgári jogi 
értelemben vett leszállításától) számított 20 éves időtartamra a szállítóval 
kötött szerződés céljára korlátozott felhasználási jogot szükséges a 
Végrehajtó Szervnek megszereznie, szoftverenként 20 fő egyidejű felhasználó 
részére. 
 

A Végrehajtó Szerv köteles – a szállítói finanszírozású projektelemekre vonatkozó 
szerződésben az előző bekezdés szerinti korlátok között, de az iparági 
sajátosságokra és az üzleti életszerűségre és elvárható költséghatékonyságra is 



 

 

| 22 / 38 oldal 

tekintettel elérhető legnagyobb mértékben – biztosítani a Támogatási Megállapodás 
II. sz. mellékletének II.8. pontja szerinti jogosultságok érvényesítését az INEA javára. 
 
A Támogató külön, részletes indoklással ellátott beszámoló – ilyen kérelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belüli – benyújtását kérheti a Végrehajtó Szervtől 
a jelen pont szerinti kötelezettségek teljesítéséről, valamint az egyes feltételek 
teljesítése mellőzésének objektív okairól. 

5. Szerződésszegés és következményei 

5.1. Amennyiben az 5.3. pont b)-c), h) és j) alpontjaiban meghatározott bármely 
körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez 
képest változik, vagy a támogatás egyéb, a jelen támogatási szerződésben rögzített 
feltételeiben változás következik be, a Végrehajtó Szerv köteles e tényt a 
tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban a Támogatónak bejelenteni. A 
jelen pontban foglalt, továbbá a 3.7.4., 3.7.5. és a 7. pont szerinti bejelentést 
követően a Támogató a bejelentéstől számított 8 napon belül gondoskodik a 
szükséges intézkedések megtételéről. 
 
 
5.2. Amennyiben a Projekt megvalósítása a Végrehajtó Szervnek fel nem róható 
okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az 5.1. pont szerinti bejelentési 
kötelezettség teljesítése mellett az igénybe még nem vett támogatásról a Végrehajtó 
Szervnek le kell mondania. 
 
 
5.3. A Támogató a jelen támogatási szerződéstől való elállásra, – amennyiben a 
jelen támogatási szerződés teljesítése már megkezdődött – annak azonnali hatályú 
felmondására jogosult – kártérítési kötelezettség nélkül – különösen, de nem 
kizárólagosan, ha az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik: 
 

a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Végrehajtó Szerv a támogatási 
döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, szakmai, 
műszaki tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot 
szolgáltatott a jelen támogatási szerződés megkötése, a kifizetési igény 
benyújtása, illetve az ellenőrzés során; 

b) a Projekt megvalósítása, a támogatott tevékenység meghiúsul, vagy tartós 
akadályba ütközik, vagy a jelen támogatási szerződésben foglaltakhoz 
képest jelentős késedelmet szenved; 

c) az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására; 

d) a Végrehajtó Szerv neki felróható okból megszegi a jelen támogatási 
szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségét (így 
különösen a CEF Kormányrendeletben, az Áht-ban, illetve az Ávr-ben 
foglalt rendelkezéseket megszegi, nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
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kötelezettségének, és ennek következtében a Projekt szabályszerű 
megvalósítását nem lehet ellenőrizni); 

e) a jelen támogatási szerződésben előírt bejelentési kötelezettségét a 
Végrehajtó Szerv az ott rögzített határidőn belül nem teljesíti; 

f) a Végrehajtó Szerv a Támogatást a jelen támogatási szerződésben 
megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; 

g) a jelen támogatási szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés 
megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére a Végrehajtó Szerv nem 
volt jogosult; 

h) a Végrehajtó Szerv a jelen támogatási szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 
75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatának bármelyikét 
visszavonja; 

i) az elszámolást, beszámolót a Végrehajtó Szerv határidőben nem nyújtja 
be, illetve nem megfelelő vagy hiányos teljesítés esetén a Támogató 
írásbeli felszólításában meghatározott határidőben sem tesz eleget 
kötelezettsége teljesítésének; 

j) a Végrehajtó Szerv a támogatott tevékenységek megkezdéséhez 
szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, illetve a Végrehajtó 
Szerv az Ávr. 75. § (6a) bekezdésében, a további hatósági engedély 
rendelkezésre állására vonatkozó feltételt nem teljesíti; 

k) a Végrehajtó Szerv egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 
Ha a Végrehajtó Szerv neki felróható okból nem teljesíti a jelen támogatási 
szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, az súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 
 
Az elállás a jelen támogatási szerződést felbontja, az azonnali hatályú felmondás a 
jelen támogatási szerződést megszünteti, és a Végrehajtó Szerv az addig részére 
jelen támogatási szerződés alapján folyósított támogatást az Áht. 53/A. § (2) 
bekezdés és az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti ügyleti, késedelem esetén az Ávr. 
98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten egy összegben köteles 
visszafizetni a Támogató részére. 
 
A visszafizetési kötelezettség határidejére – az 5.5. pontban foglaltakat kivéve – az 
Ávr. 99. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
 
5.4. Amennyiben a Végrehajtó Szerv a jelen támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeit – neki fel nem róhatóan – nem, vagy csak részben teljesíti, az 
igénybe nem vett támogatás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – annak 
zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. 
 
Amennyiben a Végrehajtó Szerv az Nvtv. szerinti átláthatóságát tekintve valótlan 
nyilatkozatot szolgáltatott, vagy az átláthatóságban beállott változásról nem 
nyilatkozott, az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel Támogató a szerződést 
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől 
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eláll, és a Végrehajtó Szerv köteles a jelen szerződés alapján folyósított támogatás 
egy összegű visszafizetésére. 
 
 
5.5. A Végrehajtó Szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás jogszerűen fel 
nem használt részét a záró beszámoló jóváhagyásáról szóló értesítés kézhezvételét 
követő 10 napon belül, valamint a Támogatás fel nem használt részét a záró 
beszámoló benyújtásával egyidejűleg egy összegben visszafizeti a Támogató 
10032000-00290737-50000050 számú bankszámlája javára. A visszafizetéskor fel 
kell tüntetni az ÁHT azonosítószámot, a kötelezettségvállalás azonosítóját és a jelen 
támogatási szerződés iktatószámát. 
 
 
5.6. A Végrehajtó Szerv tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató a jelen 
támogatási szerződést felmondja, attól eláll, továbbá, ha a Támogató az Ávr. 98. § 
(5) bekezdése alapján elrendeli a Támogatás visszafizetését, a Végrehajtó Szerv 
köteles az addig nyújtott Támogatás jogosulatlanul igénybe vett, illetve annak 
jogszabálysértéssel, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással 
arányos részét az Ávr. 98. §-ában és 99. §-ában foglaltak szerint számított ügyleti és 
késedelmi kamattal növelt mértékben egy összegben visszafizetni. 
 
Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás folyósításának napja, utolsó 
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat 
számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó 
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

6. A Támogatás felhasználásnak ellen őrzése 

6.1. A Támogatás felhasználását a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott 
szerv vagy személy, a nemzeti hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Bizottság, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv 
vagy személy, az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF), az Európai 
Számvevőszék, továbbá jogszabályban vagy a Támogatási Megállapodásban erre 
feljogosított egyéb szervek – a Végrehajtó Szerv szükségtelen zavarása nélkül – 
bármikor, bárhol ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet 
vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot 
megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. 
 
 
6.2. A Végrehajtó Szerv kijelenti, hogy a jelen támogatási szerződés alapján nyújtott 
Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy 
köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani. Ennek 
keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére – jelen támogatási szerződés 
tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a Támogatás folyósításával és 
felhasználásával kapcsolatos körülményekről – az általuk megkívánt és szükséges 
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tájékoztatást, beleértve a Projekt megvalósításába bevont közreműködőkkel kötött 
szerződéseit és megállapodásait is. Végrehajtó Szerv harmadik személy irányába 
nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná a fentiek szerint 
feljogosított szervezetek vagy személyek részére a támogatás felhasználásával 
kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos 
iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését. 
 
A pénzügyi ellenőrzések eredményessége érdekében a Végrehajtó Szerv köteles 
számviteli rendjét úgy megállapítani és olyan elkülönített pénzügyi nyilvántartási 
rendet kialakítani, amely a Támogatás felhasználásának gyors és hatékony 
ellenőrzése érdekében lehetővé teszi: 
 

- az összesített kiadások minden egyes tételének és az azokat alátámasztó 
bizonylatoknak az azonosítását, 

- a teljesítések és kifizetések, valamint a nyilvántartásba vétel időpontjainak 
nyomon követését. 

 
Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén a Végrehajtó Szerv köteles 
megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy 
hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett igazolt károkat, így különösen a 
szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit.  
 
Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértésének minősül különösen, ha az előre 
egyeztetett ellenőrzési időpontban a Végrehajtó Szerv neki felróhatóan nem 
biztosítja például az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események 
dokumentumainak, a pénzügyi- számviteli rendszer bizonylatainak, analitikáinak, a 
Projekt kivitelezésének ellenőrizhetőségét, a megfelelően felkészült szakmai 
személyzet közreműködését, vagy bármilyen más, a Támogatás szerződésszerű 
felhasználásával összefüggő és a Végrehajtó Szerv birtokában lévő irat vagy adat 
átadását. 
 
 
6.3. A Végrehajtó Szerv tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás 
folyósításakor, a Támogatás igénybe vétele során, illetve a Projekt megvalósítását 
illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követően, a támogatott 
tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a Támogatási 
Megállapodás II.27.2. pontjával összhangban a záró egyenlegnek az Európai 
Bizottság által történő kifizetésétől számított öt évig – amennyiben a támogatás 
maximális összege nem haladja meg a 60 000 eurót, három évig – utólagosan is sor 
kerülhet. 
 
 
6.4. A Végrehajtó Szerv köteles a Támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés 
céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított 
szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást 
megadni. 
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6.5. A 6.2., 6.3. és 6.4. pontokban foglalt kötelezettségek a Végrehajtó Szerv által 
történő elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
A Támogató jogosult az ellenőrzéstűrési kötelezettség ismételt vagy kirívóan súlyos 
megsértése esetén a jelen támogatási szerződés 5. pontja szerinti szankciók 
alkalmazására is. 

7. Végrehajtó Szerv adatszolgáltatási kötelezettség e 

Amennyiben a Végrehajtó Szerv jelen támogatási szerződésben megjelölt adataiban 
változás következik be, azt köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon 
belül, az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást 
haladéktalanul írásban bejelenteni Támogató részére. A bejelentés megtételéig a 
jelen támogatási szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez 
esetben Támogató a Végrehajtó Szerv részére továbbítandó küldeményeit a jelen 
támogatási szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. A fizetési számla 
adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött 
értesítéssel lép hatályba és nem minősül a jelen támogatási szerződés 
módosításának. A késedelmes bejelentéssel okozott kárt a Végrehajtó Szerv köteles 
megtéríteni. 

8. Adatkezelés 

8.1. Jelen támogatási szerződés aláírásával a Végrehajtó Szerv tudomásul veszi, 
hogy neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, felhasználásának helye és 
módja nyilvánosságra hozható. 
 
 
8.2. A Végrehajtó Szerv vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott 
szerv vagy személy, a nemzeti hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság, az általa 
ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az OLAF, az Európai Számvevőszék, 
továbbá a jogszabályban, illetve a Támogatási Megállapodásban feljogosított egyéb 
szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő 
dokumentumok, számlák, a Projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 
rendelkezésre bocsátásával, valamint a szakmai, műszaki teljesítés vizsgálatában – 
segíti, részükre megadja a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) szerint közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra 
vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a Projekt 
megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és 
megállapodásait is. 
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8.3. A Végrehajtó Szerv kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen 
támogatási szerződés teljesítése során az általa közölt, a személyes, valamint a 
különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Támogató közérdekű adatként 
tartsa nyilván és kezelje. 
 
 
8.4. Felek jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy az Infotv. 
27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a Támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 
 
 
8.5. A Végrehajtó Szerv jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, 
hogy a Támogató az Áht. 55. § szerinti adatokat jelen támogatási szerződésből 
származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. 
 
 
8.6. Felek kijelentik, hogy az Infotv. előírásainak megfelelően a projektrészért felelős, 
illetve a projektrész megvalósításában részt vevők személyes adatainak Támogató 
által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra 
hozatalát is) kifejezetten hozzájárulnak. Ennek alapján Felek szavatolnak azért, hogy 
ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával 
történik. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. Közbeszerzések 
 
9.1.1. A Végrehajtó Szerv tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkori hatályos 
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a szerződések 
megkötése, valamint azok módosítása esetében a mindenkori hatályos 
közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései szerint jár el. Ennek elmulasztása 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
A Végrehajtó Szerv köteles a Projekt keretében történő közbeszerzések lefolytatása 
során a CEF Kormányrendelet 19. alcíme szerint eljárni. 
 
A Támogató, a nemzeti hatóság és a Miniszterelnökség jogosult megismerni a 
Végrehajtó Szerv közbeszerzési szabályzatát. 
 
A Végrehajtó Szerv köteles haladéktalanul értesíteni a Támogatót az alábbi eljárási 
cselekményekről: 

- Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiállított 
tanúsítvány kézhezvétele; 

- az eljárást megindító hirdetmény feladása; 



 

 

| 28 / 38 oldal 

- az ajánlatok bontása, a bontási jegyzőkönyv egyidejű megküldésével; 
- az ajánlatok elbírálása, az erről készült összegzés egyidejű 

megküldésével. 
 
9.1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a Végrehajtó Szerv egy uniós értékhatárt 
elérő közbeszerzési eljárást folytat le, az eljárás tárgya eszközbeszerzés. Emellett 
egyéb szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás is lefolytatásra kerül 
(pl. kommunikációs feladatok). 
 
9.1.3. A közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásáért kizárólag a Végrehajtó 
Szerv felel. 
 
9.1.4. A Végrehajtó Szerv az irányadó közbeszerzési jogszabályok szerinti bontási 
eljárás időpontjáról legalább öt munkanappal korábban elektronikus úton tájékoztatja 
a Támogatót. A Támogató a közbeszerzési eljárásba a tájékoztatás megküldését 
követő három munkanapon belül megfigyelőt jelölhet a delegált tag nevének és 
elérhetőségének megjelölésével. 
 
A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, 
továbbá a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni. 
 
A Végrehajtó Szerv biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában a 
Támogató szakértői igény szerint részt vehessenek. 
 
9.1.5. A Végrehajtó Szerv a megkötendő szerződésben köteles a nyertes ajánlattevőt 
az adózás rendjéről szóló a 2003. évi XCII. törvény 36/A §. előírásairól tájékoztatni. 
 
9.1.6. A Végrehajtó Szerv a megkötendő szerződésben a nyertes ajánlattevőt arról is 
köteles tájékoztatni, miszerint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján pedig a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott 
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, illetve a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény betartását. 
Erre figyelemmel mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások 
megőrzési időtartama lejáratáig a nyertes ajánlattevőnek lehetővé kell tenni a Felek, 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Áht. szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
Kincstár, valamint az Áht. szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződés teljesítéséhez 
kapcsolódó nyilvántartások, számlák, illetve a szerződés megvalósítását igazoló 
okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, 
azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 
 
9.1.7. A közbeszerzési eljárások Kbt. szerinti dokumentálásáért, valamint a 
támogatás felhasználásának az ellenőrzése során az eljárás dokumentumainak a 
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rendelkezésre bocsátásáért, továbbá a CEF Korm. rendelet 32. §-a alapján 
alkalmazandó 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített, valamint 
utólagos ellenőrzésre történő megküldéséért Végrehajtó Szerv felelős. Amennyiben 
jogorvoslati eljárás indul, úgy erről a Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésének 
megküldésével a Végrehajtó Szerv felelőssége tájékoztatni a Támogatót. 
 
9.1.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás során 
a benyújtott és elfogadható érvényes ajánlatokban megadott ajánlati árak a 
rendelkezésre álló forrásokat meghaladják, a további forrásbevonás sikertelensége 
esetén a közbeszerzési eljárást a Végrehajtó Szerv eredménytelennek nyilvánítja. 
 
9.1.9. A Felek rögzítik, hogy minden olyan esetben, amikor a Végrehajtó Szerv a 
CEF Kormányrendelet 32. §-a alapján alkalmazandó 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet XVI. Fejezetének rendelkezései szerint a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumokat köteles megküldeni a nemzeti hatóság részére, a 
megküldött dokumentumokat a Támogató is ellenőrzi a nemzeti hatóság részére 
nyitva álló határidő alatt. A Végrehajtó Szervre nézve ez külön kötelezettséget nem 
jelent. A Támogató a megküldött dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit közli a 
nemzeti hatósággal olyan időben, hogy a nemzeti hatóság a Támogató észrevételeit 
a saját nyilatkozata, illetve észrevétele kialakítása során figyelembe vehesse. 
 
 
9.2. Biztosíték 
 
A Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdésének fc) pontjára tekintettel a biztosíték 
kikötésétől eltekint. 
 
9.3. A Végrehajtó Szerv által kötend ő szerződések alakszer űsége 
 
A Végrehajtó Szerv a költségvetési támogatás terhére a 100 000 Ft (százezer forint) 
értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére, szolgáltatás megrendelésére vagy 
építési beruházásra irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Jelen pont 
alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban 
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés 
érvényességét nem érinti, azonban annak teljesítése érdekében történt kifizetés 
összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 
 
 
9.4. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és me gőrzése 
 
A Végrehajtó Szerv köteles a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot 
elkülönítetten nyilvántartani, és a Támogatási Megállapodás II.27.2. pontjával 
összhangban a záró egyenlegnek az Európai Bizottság által történő kifizetésétől 
számított öt évig – amennyiben a támogatás maximális összege nem haladja meg a 
60 000 eurót, három évig –, valamint az Ávr. 101. §-a szerint a Szerződő Felek a 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot kötelesek a 
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Végrehajtó Szerv beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 
tíz évig hiánytalanul megőrizni. A Támogatási Megállapodás II.27.2. pontja, illetve az 
Ávr. 101. §-a által előírt határidők közül az az irányadó, amelyik a Projekt 
vonatkozásában később jár le. 
 
 
9.5. Kapcsolattartás 

A Felek a jelen támogatási szerződés teljesítésének elősegítése érdekében 
kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: 

� Támogató részér ől 

Gácsi Judit, CEF Főosztály 
tel: + 36 1  mobil: + 36  
e-mail: judit.gacsi@nfm.gov.hu 

 

� Végrehajtó Szerv részér ől 

Kocsis Magdolna 
mobil: + 36 1 22 15 436  
e-mail: kocsism@mav.hu 

 
Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 
írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell 
megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó 
személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a 
címzett igazoltan átvette.  
Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés 
akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról 
automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.  
 
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a 
küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” 
jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának 
napját kell a kézbesítés napjának tekinteni. 
 
A Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók vagy a 
teljesítésigazolók személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet 
haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók vagy teljesítésigazolók személyében vagy 
adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött 
értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók vagy teljesítésigazolók személyében 
vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a jelen támogatási szerződés 
módosításának. Jelen bekezdés szerinti rendelkezés a jelen támogatási 
szerződésben megjelölt teljesítésigazoló(k) vonatkozásában is irányadó.  
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A másolatban megküldött dokumentumok hitelesítésére kijelölt személyek aláírás-
mintáit a Végrehajtó Szerv legkésőbb jelen támogatási szerződés hatálybalépésével 
egyidejűleg megküldi a Támogató részére. 
 
 
9.6. Együttm űködési, tájékoztatási kötelezettség 
 
A Felek vállalják, hogy a Projekt határidőben történő megvalósítása, illetve a 
Támogatás szerződésszerű felhasználása érdekében egymással a jelen támogatási 
szerződés hatálya alatt együttműködnek.  
 
A Végrehajtó Szerv minden olyan lényeges körülményről, amely a Projekt 
megvalósítását, a Támogatás céljának elérését veszélyezteti, illetve időben és 
szakmai, műszaki tartalom tekintetében érdemben befolyásolhatja – így különösen a 
szerződés módosításának nem minősülő, a jelen támogatási szerződés 9.12.3. 
pontban foglalt esetekben –, annak felmerülésétől, vagy az arról való 
tudomásszerzéstől számított legfeljebb 8 napon belül írásban köteles tájékoztatni a 
Támogatót. 
 
 
9.7. A Támogató felel ősségének kizárása 
 
A Támogató nem vállal semmilyen felelősséget a Végrehajtó Szerv tevékenységéért 
a Projekt megvalósítása során. A Végrehajtó Szerv kijelenti, hogy külön felhívás 
nélkül beszerez és a Támogató kérésére rendelkezésre bocsát minden olyan 
engedélyt, illetve hozzájárulást, amely a Projekt jogszerű megvalósításához, és a 
jelen támogatási szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges. 
 
 
9.8. Érvénytelenség 
 
Jelen támogatási szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a jelen 
támogatási szerződés egészének érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen pont 
vagy rendelkezés hiányában az egész támogatási szerződés érvénytelenné vagy 
értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a Felek a jelen támogatási 
szerződést nem kötötték volna meg. 
 
 
9.9. Alkalmazandó jogszabályok 
 
A Felek a jelen támogatási szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel 
szabályozott kérdések tekintetében a hatályos európai uniós és magyar 
jogszabályokat, különösen a CEF EU rendelet, a CEF Kormányrendelet, az Áht., 
Ávr., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., az Infotv., a 
minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a mindenkori 
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fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NFM rendelet 
rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
 
9.10. Mellékletek 
 
A jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek között 
felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén a Felek a Támogató birtokában lévő 
eredeti példányt tekintik irányadónak. 
 
 
9.11. Jogvita rendezése 
 
A Felek a jelen támogatási szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban 
tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint megfelelő hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 
 
 
9.12. A támogatási szerz ődés módosítása 
 
9.12.1. Jelen támogatási szerződés csak írásban, a felek által közösen aláírt 
dokumentummal módosítható, figyelembe véve az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése és a 
95. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat. 
 
9.12.2. A Végrehajtó Szerv a jelen támogatási szerződés módosítására irányuló 
kérelmét indokolással ellátva, a módosításra vonatkozó szövegszerű javaslatával és 
a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal együtt köteles a Támogató részére 
eljuttatni. A Támogató a kérelemről a beérkezést követő 15 napon belül dönt.  
 
Az egyes tevékenységekhez rendelt költségek közötti átcsoportosítás, valamint a 
költségek évek közötti átcsoportosítása nem minősül a szerződés módosításának, 
azonban az átcsoportosításhoz a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulását a 
Végreható Szerv köteles kikérni. Ezen hozzájárulás jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi. Amennyiben a Végrehajtó Szerv e pont szerinti kötelezettségének 
nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül. A Támogató a 
hozzájárulás kérdésében szükség esetén az INEA, illetve a nemzeti hatóság 
vezetőjének állásfoglalását kikéri. 
 
Az egyes tevékenységekhez rendelt költségek közötti éven belüli átcsoportosítás 
jóváhagyására a Támogató részéről a CEF Főosztály főosztályvezetője, 
akadályoztatása esetén helyettese jogosult, a módosítási javaslat kézhezvételét 
követő 15 napon belül. 
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Az egyes tevékenységekhez rendelt költségek évek közötti, valamint a költségek 
évek közötti átcsoportosításának jóváhagyására a Támogató részéről - a miniszter 
egyetértésével - a CEF Főosztály főosztályvezetője, akadályoztatása esetén 
helyettese jogosult, a módosítási javaslat kézhezvételét követő 15 napon belül.  
 
Ha a Támogató az átcsoportosításhoz a fentieknek megfelelően hozzájárult, a 
változtatásokat jelen támogatási szerződés szövegén a Támogató haladéktalanul 
átvezeti (ide értve a változtatással érintett mellékleteket is), és a szerződés 
változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a CEF Főosztály 
haladéktalanul megküldi a Végrehajtó Szerv, a KF és a PMF részére. 
 
Amennyiben a Támogatás forrásszerkezetének (maradvány/bevétel/támogatás) 
változtatása - a finanszírozási források rendelkezésre állásának függvényében - 
indokolt, abban az esetben a módosítás jóváhagyására a CEF Főosztály 
főosztályvezetője, akadályoztatása esetén helyettese jogosult. A módosításról a CEF 
Főosztály írásban értesíteni köteles a Végrehajtó Szervet. 
 
9.12.3. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha 

a) a Projekt szakmai, műszaki befejezése a jelen támogatási szerződésben 
meghatározott időponthoz képest előreláthatóan három hónapot meg nem 
haladóan késik, 

b) a mérföldkövek elérése késik a jelen támogatási szerződésben rögzített 
időponthoz képest, de ez – 3 hónapot meg nem haladóan – nem érinti a 
Projekt befejezésére vállalt határidőt, 

c) a műszaki, szakmai tartalom oly módon változik, amely során a jelen 
támogatási szerződésben rögzített tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a 
Projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű 
műszaki, szakmai megoldás fog megvalósulni, 

d) a projekttartalom olyan jellegű módosítása esetén, amely a Projekt műszaki-
szakmai tartalmát, a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent 
kockázatot a Projekt eredményességére. 

 
9.12.4. A Felek azonosító adataiban történő változások bejelentésével a jelen 
támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. 
 
9.12.5. A Támogató a jelen támogatási szerződést a Végrehajtó Szerv javára 
egyoldalúan módosíthatja. 
 
A Támogató indokolt esetben akkor módosíthatja a jelen támogatási szerződést 
egyoldalúan a Végrehajtó Szerv hátrányára, ha a Projekt szabályos megvalósítása 
érdekében szükséges, vagy a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van 
szükség. 
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9.12.6. Jelen támogatási szerződést akkor is kötelező módosítani, ha a Támogatási 
Megállapodás módosítása ezt szükségessé teszi. 
 
9.12.7. A szerződés módosítás nem változtathatja meg a Projekt alapvető célját. 
 
9.12.8. A módosítás nem irányulhat a szerződésben meghatározott támogatási 
összegen felüli többlet támogatás biztosítására, kivéve, ha a Kormány 
többlettámogatásról dönt. 

10. A Támogatási Megállapodás rendelkezéseire tekin tettel szükséges külön 
rendelkezések 

10.1. A Végrehajtó Szerv nyilatkozik, hogy az 1. sz. melléklet szerinti Támogatási 
Megállapodás rendelkezéseit megismerte, és a Támogatási Megállapodásnak a 
Támogató részére előírt azon kötelezettségeit magára nézve is kötelezőnek ismeri 
el, amelyek a Projektnek a szabályszerű megvalósítása szempontjából relevánsak. 
 
A Végrehajtó Szerv köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
Támogatónak a Támogatási Megállapodásban rögzített kötelezettségei (így 
különösen az Európai Bizottság felé fennálló adatszolgáltatási és ellenőrzéshez 
kapcsolódó kötelezettségei) az ott előírt határidőben és módon teljesüljenek. 
 
A Végrehajtó Szerv a költségek CEF támogatás terhére történő elszámolhatósága 
érdekében köteles biztosítani, hogy különösen a Támogatási Megállapodás 11. 
cikkében, valamint a II.3., II.4., II.5., II.6., II.7., II.8., II. 9. és II. 10. cikkeiben 
meghatározott követelmények teljesüljenek. 
 
 
10.2. A Végrehajtó Szerv a Támogatási Megállapodás 4. cikkében meghatározott 
jelentéstételi időszak (kivéve az utolsó jelentéstételi időszakot) végét követő február 
hónap utolsó napjáig köteles az Európai Bizottság felé benyújtandó Action Status 
Report (éves előrehaladási jelentés), illetve előleg-kifizetés iránti kérelem 
elkészítéséhez szükséges, a Támogatási Megállapodás II.23.1.1. és II.23.1.2. 
pontjaiban felsorolt adatokat és dokumentumokat a Támogató részére angol nyelven 
benyújtani, az Európai Bizottság által a TEN-Tec rendszeren közzétett sablon 
használatával. 
 
 
10.3. A Végrehajtó Szerv a Támogatási Megállapodás 4. pontjában meghatározott 
jelentéstételi időszak (kivéve az utolsó jelentéstételi időszakot) végét követő március 
15. napjáig köteles az Európai Bizottság felé benyújtandó időközi kifizetés iránti 
kérelem elkészítéséhez szükséges, a Támogatási Megállapodás II.23.2.1. pontjában 
felsorolt adatokat és dokumentumokat a Támogató részére angol nyelven benyújtani. 
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10.4. A Végrehajtó Szerv a Támogatási Megállapodás II.23.2.2. pontja szerinti 
záróegyenleg-kifizetés iránti kérelemhez szükséges, ott felsorolt adatokat és 
dokumentumokat a Projektnek a Támogatási Megállapodás 2.2. pontja szerinti 
befejezési időpontjától számított 6 hónapon belül köteles angol nyelven benyújtani a 
Támogató részére, a Támogatási Megállapodás V. sz. Mellékletének megfelelő 
formában. 
 
 
10.5. Ha az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodás II.15. cikke alapján a 
Projekt végrehajtását felfüggeszti, a Támogató jogosult a támogatásnak a Végrehajtó 
Szerv részére történő folyósítását felfüggeszteni. 
 
Ha az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodás II.15.2.2. cikke alapján 
észrevételeket kér, a Támogató a megkeresést haladéktalanul továbbítja a 
Végrehajtó Szerv részére. A Végrehajtó Szerv a megkeresés kézhezvételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles a megkeresésre vonatkozó 
észrevételeit a Támogató részére megküldeni. 
 
Ha az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodás II.24.4. pontja alapján a 
kifizetésre előírt határidőt, vagy a II.24.5. pontja alapján a kifizetést felfüggeszti, a 
Támogató jogosult a támogatásnak a Végrehajtó Szerv részére történő folyósítását 
felfüggeszteni. 
 
Ha az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodás II.24.5.2. cikke alapján 
észrevételeket tesz, a Támogató a megkeresést haladéktalanul továbbítja a 
Végrehajtó Szerv részére. A Végrehajtó Szerv a megkeresés kézhezvételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles a megkeresésre vonatkozó 
észrevételeit a Támogató részére megküldeni. 
 
Ha a felfüggesztésre okot adó körülmény a Végrehajtó Szervnek felróható, és azt a 
Támogató által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
 
 
10.6. Ha az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodás II.16. cikke alapján a 
Támogatási Megállapodást felmondja, a Támogató jogosult jelen támogatási 
szerződést felmondani. Ebben az esetben a folyósított támogatást – beleértve az 
előleget is – a Végrehajtó Szerv olyan mértékben köteles visszafizetni, amilyen 
mértékben az Európai Bizottság a támogatást eredményesen visszakövetelte, és 
amilyen mértékben a Támogatási Megállapodás felmondása a Végrehajtó Szervnek 
felróható. 
 
Ha az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodás II.16.3.2. cikke alapján 
észrevételeket tesz, a Támogató a megkeresést haladéktalanul továbbítja a 
Végrehajtó Szerv részére.  
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A Végrehajtó Szerv a megkeresés kézhezvételét követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 8 napon belül köteles a megkeresésre vonatkozó észrevételeit a 
Támogató részére megküldeni. 
 
 
10.7. Kommunikáció 
 
A Végrehajtó Szerv köteles a Támogatási Megállapodás II.7. cikke és a vonatkozó 
jogszabályok szerint biztosítani az uniós támogatás láthatóságát. Ennek 
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
A Végrehajtó Szerv a Projekt megvalósítása során köteles a jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a 
Projektről és az uniós támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal 
információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket 
a www.szechenyi2020.hu honlapról letölthető Széchenyi 2020 Kedvezményezettek 
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” c. 
dokumentum tartalmazza, továbbá a Végrehajtó Szerv köteles az INEA honlapján 
elérhető, a kommunikációra vonatkozó követelményeket is figyelembe venni. 
 
A „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban” előírt 
kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az 
előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a Támogatás kommunikációra 
elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 
 
Ha a Végrehajtó Szerv a kötelezően előírt tevékenységeken túl egyéb 
kommunikációs tevékenységeket is tervez, vállalja, hogy azok esetében is betartja az 
ebben a pontban leírtakat. 
 
A Projekt maximalizált, de elszámolható költségeinek részét képezik a 
kommunikációs költségek is. A maximumérték feletti kommunikációs költségek nem 
számolhatók el. 
 
A Végrehajtó Szerv a jelen támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy a 
Támogató és – a CEF Kormányrendelet 9. §-a szerint az európai uniós források 
felhasználásáért felelős kormányzati szervként, a projekt megvalósításával 
összefüggő kommunikációs feladatai körében eljáró − Miniszterelnökség elektronikus 
és nyomtatott kiadványaiban, média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű 
rendezvényein a Projektet bemutatja. 
 
Ha a Végrehajtó Szerv eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, 
bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy 
ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Végrehajtó Szerv köteles az 
eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Támogatót értesíteni az átadás napját 
megelőző legkésőbb 20 nappal. 
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A Végrehajtó Szerv köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett 
nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Támogató képviselőjét 
értesíteni a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 nappal. 
 
A Végrehajtó Szerv a jelen támogatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Miniszterelnökség kezelésében lévő, a 
Támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Miniszterelnökség 
nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra 
hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja. 

11. Záró rendelkezések 

11.1. A jelen támogatási szerződés hatályba lépésének a napja az utolsó Szerződő 
Fél által történő aláírás napja. A jelen támogatási szerződés határozott – a 
támogatás (támogatási program) lezárásáig terjedő – időtartamra jön létre. 
 
11.2. A Felek a jelen támogatási szerződést elolvasták, megértették, majd mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – [4] példányban – jóváhagyólag írták alá. 
 
A Támogató és a Végrehajtó Szerv képviselője egyaránt kijelenti, hogy rendelkezik a 
szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással jelen támogatási 
szerződés megkötésére. 
 
 
Mellékletek: 

1. Támogatási Megállapodás 
2. Támogatás terhére elszámolható tevékenységek költsége és forrása 
3. Támogatás terhére elszámolható tevékenységek költségeinek éves bontása 
4. A Projekt mérföldkövei 
5. Igazolás támogatási előleg jóváhagyásáról 
6. Igazolás szállítói előlegbekérő jóváhagyásáról 
7. 7/a. Kifizetési igénylés teljesítésigazolás nyomtatvány 100 000 Ft alatti 

költségek elszámolásához 
7/b. Kifizetési igénylés teljesítésigazolás nyomtatvány 100 000 Ft feletti 
költségek elszámolásához  
7/c. Kifizetési igénylés teljesítésigazolás nyomtatvány személyi jellegű és nem 
számlával alátámasztott egyéb költségek elszámolásához 

8. Kifizetési igénylés formanyomtatvány 
8/a. 100 000 Ft alatti támogatástartalmú bizonylatok összesítője 
8/b. 100 000 Ft feletti támogatástartalmú bizonylatok összesítője 
8/c. Személyi jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) 
összesítője 
8/d. Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője 
8/e. ÁFA összesítő fordított adózás esetén 

9. Projekt Előrehaladási Jelentés 




