ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az Emberi Erőő főrráá sők Miniszteá riumá, mint táá mőgátőá szervezet (á tőváá bbiákbán: Táá mőgátőá )
neveá ben eá s keá pviseleteá ben eljáá rőá Emberi Erőő főrráá s Táá mőgátáá skezelőő (á tőváá bbiákbán:
Lebőnyőlíátőá ) áá ltál kőö zzeá tett roma nemzetiségi célú pályázati felhíáváá s kereteá ben táá mőgátáá sbán
reá szesíátett kedvezmeá nyezettekkel (á tőváá bbiákbán egyuö tt: Kedvezmeá nyezett) táá mőgátőá i
őkiráttál leá trejőö vőő jőgviszőnyhőz.
Előzmények
A Mágyárőrszáá g 2019. eá vi kőö zpőnti kőö ltseá gveteá seá rőő l szőá lőá 2018. eá vi L. tőö rveá nyben jőá váá hágyőtt
Rőmá nemzetiseá g páá lyáá zátáinák táá mőgátáá sá fejezeti kezeleá suő előő iráá nyzátbőá l á nemzetiseá gek
őö názőnőssáá gáá nák megőő rzeá seá t, ányányelvuö k, hágyőmáá nyáik, szellemi eá s táá rgyi emleá keik áá pőláá sáá t
szőlgáá lőá ceá lőkrá, válámint nemzetiseá gi inteá zmeá nyek táá mőgátáá sá beruháá záá srá, feluá jíátáá srá,
páá lyáá záti őö nreá szre – á Mágyár AÁ llámkincstáá rőn keresztuö l - nyuá jthátőá táá mőgátáá s.
A páá lyáá zát uá tjáá n nyuá jtőtt táá mőgátáá s bőnyőlíátáá sá áz Elektrőnikus Páá lyáá zátkezeleá si eá s
Egyuö ttmuő kőö deá si Rendszeren (á tőváá bbiákbán: EPER) keresztuö l tőö rteá nik.
I. Általános rendelkezések
1.1.

Jelen AÁ ltáláá nős Szerzőő deá si Felteá telek (á tőváá bbiákbán: AÁ SZF) hátáá lyá á fejezeti kezeleá suő
előő iráá nyzátők eá s kőö zpőnti kezeleá suő előő iráá nyzátők kezeleá seá rőő l eá s felhásznáá láá sáá rőá l szőá lőá
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (á tőváá bbiákbán: Rendelet) álápjáá n kiterjed:
á páá lyáá záti felhíáváá s álápjáá n főlyőá síátőtt nemzetiseá gi táá mőgátáá sőkrá Mágyárőrszáá g
2019. eá vi kőö zpőnti kőö ltseá gveteá seá rőő l szőá lőá 2018. eá vi L. tőö rveá ny 1. sz. melleá klete
XX. Emberi Erőő főrráá sők Miniszteá riumá fejezet 20/59/12. „Rőmá nemzetiseá g
páá lyáá zátáinák táá mőgátáá sá” megnevezeá suő fejezeti kezeleá suő előő iráá nyzát terheá re
táá mőgátáá sbán reá szesíátett kedvezmeá nyezettekkel leá trejőö tt válámennyi táá mőgátőá i
őkirátrá.

1.2.

Az AÁ SZF rendelkezeá sei szerzőő deá si felteá telnek minőő suö lnek, ámelyek á Kedvezmeá nyezett
reá szeá re kibőcsáá tőtt táá mőgátőá i őkirát elváá lászthátátlán reá szeá t keá pezik.
II. A támogatás folyósítása

2.1.

A kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s igeá nybeveá tele utőá lágős elszáá mőláá s melletti táá mőgátáá si előő leg
főrmáá jáá bán tőö rteá nik.

2.2.

A Kedvezmeá nyezett váá lláljá, hőgy biztősíáteá kkeá nt á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá nák
felteá telekeá nt benyuá jtjá á Lebőnyőlíátőá hőz válámennyi – jőgszábáá ly álápjáá n beszedeá si
megbíázáá ssál megterhelhetőő – fizeteá si száá mláá jáá rá vőnátkőzőá án á táá mőgátőá i őkirátbán
meghátáá rőzőtt ellenőő rzeá si veá ghátáá ridőő vel megegyezőő hátáá ridőő ig á Lebőnyőlíátőá jáváá rá
szőá lőá , csák á Lebőnyőlíátőá íáráá sbeli hőzzáá jáá ruláá sáá vál visszávőnhátőá beszedeá si megbíázáá srá
felhátálmázőá nyilátkőzátáá t, peá nzuö gyi fedezethiáá ny miátt nem teljesíáthetőő fizeteá si
megbíázáá s eseteá re á kőö veteleá s hármincőö t náprá válőá sőrbá áá llíátáá sáá rá vőnátkőzőá
rendelkezeá ssel egyuö tt. A biztősíáteá kádáá si kőö telezettseá g elmulásztáá sá eseteá n á
kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s főlyőá síátáá sá ánnák pőá tláá sáá ig felfuö ggeszteá sre keruö l.
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A Táá mőgátőá á biztősíáteá k kikőö teá seá tőő l jőgszábáá lybán rőö gzíátett kedvezmeá nyezettek eseteá n
tekinthet el.
2.3.

A Kedvezmeá nyezett nyilátkőzik, hőgy á bejelentetteken kíávuö l tőváá bbi bánkszáá mláá já
nincs; ezzel őö sszefuö ggeá sben kőö telezettseá get váá llál árrá, hőgyhá uá j bánkszáá mláá t nyit, ázt
ánnák megnyitáá sáá tőá l száá míátőtt nyőlc nápőn beluö l bejelenti á Lebőnyőlíátőá nák, egyuá ttál
csátőljá áz uá j bánkszáá mláá rá vőnátkőzőá beszedeá si megbíázáá s benyuá jtáá sáá rá szőá lőá
felhátálmázáá st, eá s egyidejuő leg nyilátkőzik á felhátálmázáá sők eá rveá nyesíáteá seá nek
sőrrendjeá rőő l.

2.4.

Amennyiben á báá rmely őkbőá l visszáfizeteá sre kőö telezett Kedvezmeá nyezett hátáá ridőő n
beluö l nem teljesíáti á visszáfizeteá si kőö telezettseá geá t, ánnák eá rveá nyesíáteá se beszedeá si
megbíázáá ssál tőö rteá nik.

2.5.

A biztősíáteá knák á táá mőgátáá si jőgviszőny álápjáá n fennáá llőá kőö telezettseá gek megszuő neá seá ig
rendelkezeá sre kell áá llniuk.

2.6.

Kedvezmeá nyezett tudőmáá sul veszi, hőgy á Lebőnyőlíátőá felfuö ggeszti á táá mőgátáá s
főlyőá síátáá sáá t ábbán áz esetben, há ázt jőgszábáá ly előő íárjá vágy á táá mőgátőá i őkirát
kibőcsáá táá sáá t kőö vetőő en Lebőnyőlíátőá őlyán kőö ruö lmeá nyrőő l szerez tudőmáá st, ámely á
kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s visszávőnáá sáá t, á táá mőgátőá i őkiráttőá l tőö rteá nőő eláá lláá st teheti
szuö kseá gesseá .

2.7.

Kedvezmeá nyezett tudőmáá sul veszi, hőgy áz áá llámháá ztártáá sőn kíávuö li termeá szetes
szemeá lynek, jőgi szemeá lynek eá s jőgi szemeá lyiseá ggel nem rendelkezőő máá s szervezetnek
főlyőá síátáá srá keruö lőő kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá sbőá l á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá sbán reá szesuö lőő
termeá szetes szemeá lyt, jőgi szemeá lyt, jőgi szemeá lyiseá g neá lkuö li máá s szervezetet terhelőő
kőö ztártőzáá s őö sszegeá t, áz áá llámi ádőá hátőá sáá g ádátszőlgáá ltátáá sá álápjáá n á Mágyár
AÁ llámkincstáá r (á tőváá bbiákbán: Kincstáá r) visszátártjá, eá s áz áá llámi ádőá hátőá sáá g megfelelőő
beveá teli száá mláá jáá n jőá váá íárjá.

2.8.

A Kedvezmeá nyezettet á kőö ztártőzáá ssál csőö kkentett őö sszeg illeti meg, á visszátártőtt
kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá snák megfelelőő őö sszeguő kőö ztártőzáá s áz áá tutáláá ssál megfizetettnek
minőő suö l. Há á nem áá llámi inteá zmeá ny fenntártőá jáá nák vágy áz áá ltálá fenntártőtt
inteá zmeá nynek áz áá llámi ádőá hátőá sáá g ádátszőlgáá ltátáá sá álápjáá n kőö ztártőzáá sá ván, á
Kincstáá r errőő l eá rtesíáti á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá st főlyőá síátőá fejezetet iráá nyíátőá szerv
vezetőő jeá t. Há á fejezetet iráá nyíátőá szerv vezetőő je uá gy nyilátkőzik, hőgy á kőö ztártőzáá s
levőnáá sá á nem áá llámi inteá zmeá ny fenntártőá já vágy áz áá ltálá fenntártőtt inteá zmeá ny
kőö zfeládátái elláá táá sáá t suá lyősán veszeá lyeztetneá , á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá st á Kincstáá r á
kőö ztártőzáá s levőnáá sá neá lkuö l utáljá áá t á Kedvezmeá nyezettnek. A Kedvezmeá nyezett
táá mőgátőá i őkirátbán főglált beszáá mőláá si kőö telezettseá ge á teljes megíáteá lt őö sszeg
vőnátkőzáá sáá bán fennáá ll, íágy áz á visszátártőtt kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá snák megfelelőő
őö sszeguő kőö ztártőzáá srá is kiterjed.
III. A támogatás felhasználása

3.1.

A Kedvezmeá nyezett á táá mőgátáá s felhásznáá láá sá sőráá n á Táá mőgátőá , á Lebőnyőlíátőá ,
válámint á száá mviteli, ádőá uö gyi eá s táá rsádálőmbiztősíátáá si jőgszábáá lyők előő íáráá sáinák
megfelelőő en kőö teles eljáá rni.

3.2.

A Kedvezmeá nyezett á táá mőgátáá st á táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt táá mőgátáá si
időő szákőt terhelőő , á táá mőgátáá si ceá l megválőá síátáá sáá vál őö sszefuö ggeá sben felmeruö lt eá s
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igázőltán e ceá lrá főrdíátőtt, áz elfőgádőtt kőö ltseá gtervben feltuö ntetett kőö ltseá gek
kiegyenlíáteá seá re hásznáá lhátjá fel.
3.3.

A Kedvezmeá nyezett kizáá rőá lág á táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt időő tártám álátt
felmeruö lt, eá s á táá mőgátőtt teveá kenyseá g megválőá síátáá sáá hőz kápcsőlőá dőá kőö ltseá geket
szerepeltetheti á beszáá mőlőá bán.

3.4.

Lebőnyőlíátőá á beszáá mőltátáá s sőráá n kőö teles ellenőő rizni, hőgy á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s
felhásznáá láá sá sőráá n á Kedvezmeá nyezett á kőö zbeszerzeá sekrőő l szőá lőá 2015. eá vi CXLIII.
tőö rveá ny (á tőváá bbiákbán: Kbt.) előő íáráá sáit betártőttá-e. Az ennek megáá llápíátáá sáá hőz
szuö kseá ges dőkumentumőkát á Kedvezmeá nyezett á kőö zbeszerzeá si eljáá ráá s befejezeá seá t
kőö vetőő en kőö teles á Lebőnyőlíátőá reá szeá re benyuá jtáni. A Kedvezmeá nyezett száá máá rá e
kőö telezettseá get á benyuá jtándőá dőkumentumők kőö reá nek eá s á benyuá jtáá s hátáá ridejeá nek
meghátáá rőzáá sáá vál á táá mőgátőá i őkirátbán kell előő íárni.

3.5.

Amennyiben jőgszábáá ly kőö zbeszerzeá si eljáá ráá s lefőlytátáá sáá t nem íárjá előő , á
Kedvezmeá nyezett kőö teles á kőö zremuő kőö dőő ket őlyán tránszpárens, diszkrimináá ciőá mentes
eljáá ráá s sőráá n kiváá lásztáni, ámely lehetőő veá teszi á legkedvezőő bb áá rőn nyuá jtőtt szőlgáá ltátáá s
elfőgádáá sáá t.
IV. A támogatói okirat módosítása

4.1.

Há á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá t kőö vetőő en elteá rőő finánszíárőzáá st megálápőzőá indők
meruö l fel, á táá mőgátőá i őkirátőt mőá dősíátáni szuö kseá ges.

4.2.

Kedvezmeá nyezett kőö teles háládeá ktálánul, de legkeá sőő bb á tudőmáá sáá rá jutáá stőá l száá míátőtt
nyőlc nápőn beluö l á Lebőnyőlíátőá nák bejelenteni eá s á táá mőgátőá i őkirát mőá dősíátáá sáá t
kezdemeá nyezni, ámennyiben
á) á táá mőgátőtt ceá l táá mőgátőá i őkirát szerinti megválőá síátáá sá ákádáá lybá uö tkőö zik;
b) á táá mőgátőá i őkirátbán főglált uö temezeá shez keá pest keá sedelmet szenved;
c) á táá mőgátáá s felhásznáá láá si hátáá ridejeá n beluö l á táá mőgátáá si őö sszeg egy reá szeá t őö nkeá nt
visszá kíáváá njá fizetni;
d) ádátáibán, ádőá levőnáá si jőgősultsáá gáá bán, vágy á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s
táá mőgátőá i őkirátbán rőö gzíátett egyeá b felteá teleiben váá ltőzáá s kőö vetkezik be.

4.3.

A táá mőgátőá i őkirát mőá dősíátáá sáá t báá rmely feá l – á táá mőgátáá s ceá ljá, őö sszege, áz ázt
áláá táá másztőá kőö ltseá gterv, tőváá bbáá á táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá nák kezdőő időő pőntjá eá s
veá ghátáá rideje tekinteteá ben áz eredeti vágy á kőráá bbán mőá dősíátőtt táá mőgátőá i őkirátbán á
táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá rá vőnátkőzőá veá ghátáá ridőő lejáá rátáá nák időő pőntjá előő tt íáráá sbán
kezdemeá nyezheti. A kezdemeá nyezeá st indőkláá ssál kell elláá tni. A mőá dősíátáá s nem
iráá nyulhát á táá mőgátőtt teveá kenyseá g eredeti ceá ljáá nák megváá ltőztátáá sáá rá, válámint
páá lyáá záti felhíáváá s álápjáá n nyuá jtőtt táá mőgátáá s eseteá n á táá mőgátáá si őö sszeg nőö veleá seá re sem.

4.4.

A táá mőgátőá i őkirát csák ábbán áz esetben mőá dősíáthátőá , há á táá mőgátőtt teveá kenyseá g á
mőá dősíátőtt felteá telekkel is táá mőgáthátőá lett vőlná.

4.5.

A táá mőgátáá si dőö nteá st eá rdemben nem befőlyáá sőlőá , áz EPER rendszeren keresztuö l
benyuá jtőtt mőá dősíátáá si keá relmek eseteá n á Lebőnyőlíátőá dőö nt ázők elfőgádáá sáá rőá l eá s áz EPER
rendszerben tőö rteá nőő rőö gzíáteá seá rőő l.

4.6.

A táá mőgátőá i őkirát áz EPER-ben utőlsőá keá nt elfőgádőtt mőá dősíátáá ssál egyuö tt hátáá lyős.
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4.7.

A bejelenteá st kőö vetőő en á Lebőnyőlíátőá tizenőö t nápőn beluö l megteszi áz áá ltálá
nyilváá ntártőtt ádátőknák, á táá mőgátáá s felteá teleinek á mőá dősíátáá sáá rá, tőváá bbáá á táá mőgátőá i
őkirát mőá dősíátáá sáá rá iráá nyulőá inteá zkedeá seket. A Lebőnyőlíátőá á sájáá t hátáá skőö rben el nem
bíáráá lhátőá keá relmeket jávásláttál láá tjá el eá s felterjeszti á Táá mőgátőá hőz.

4.8.

A Kedvezmeá nyezett íáráá sbeli indőkőláá si kőö telezettseá ge mellett, á kőö ltseá gtervben rőö gzíátett
őö sszegek – á dőlőgi kiádáá sők, beá rkőö ltseá g eá s egyeá b szemeá lyi jelleguő kifizeteá sek (á
kőö ltseá gterv rővátái) szintjeá n – á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s főő őö sszegeá n beluö l elteá rhetnek. A
kőö ltseá gterv rővátái szintjeá n pőzitíáv iráá nybán kuö lőö n-kuö lőö n legáláá bb tíáz száá záleá kőt
megháládőá elteá reá s elfőgádáá sáá rá ugyánákkőr csák á táá mőgátőá i őkirát mőá dősíátáá sáá nák
kereteá ben keruö lhet sőr.
V. A szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás teljesítése

5.1.

Kedvezmeá nyezettnek á táá mőgátáá si prőgrám megválőá síátáá sáá rőá l, á táá mőgátőtt teveá kenyseá g
megválőá síátáá sáá nák szákmái vőnátkőzáá sáirőá l, tápásztálátáirőá l á táá mőgátáá s teljes
őö sszegeá nek á rendelteteá sszeruő felhásznáá láá sáá rőá l á szákmái prőgrám befejezeá seá t kőö vetőő en
peá nzuö gyi elszáá mőláá s eá s szákmái beszáá mőlőá (tőváá bbiákbán egyuö tt: Beszáá mőlőá )
benyuá jtáá sáá vál el kell száá mőlniá.

5.2.

Kedvezmeá nyezett á Beszáá mőlőá t á vőnátkőzőá jőgszábáá lyőknák, jelen AÁ SZF-nek eá s á
Páá lyáá záti ÚÁ tmutátőá bán rőö gzíátett előő íáráá sőknák megfelelőő en keá szíáti el. A peá nzuö gyi
elszáá mőláá s eá s szákmái beszáá mőlőá csák egyuö ttesen tekinthetőő Beszáá mőlőá nák.

5.3.

Szakmai beszámoló: á beszáá mőlőá kitőö lteá seá vel eá s melleá kleteinek csátőláá sáá vál á
Kedvezmeá nyezettnek hitelt eá rdemlőő en bizőnyíátániá kell á páá lyáá záti prőgrám táá mőgátőá i
őkirát szerinti megválőá suláá sáá t. Jelen pőntbán főglált kőö telezettseá g megszegeá se á
táá mőgátőá i őkirát megszegeá seá nek minőő suö l, ámely bekőö vetkezeá se eseteá n á Táá mőgátőá á
táá mőgátőá i őkiráttőá l eláá llhát, illetve á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá st visszávőnhátjá. A szákmái
beszáá mőlőá t á táá mőgátőá i őkirátbán előő íártákkál eá s á benyuá jtőtt szákmái prőgrámmál
őö sszehásőnlíáthátőá mőá dőn kell elkeá szíáteni. A szákmái beszáá mőlőá bán felsőrőlt
megválőá síátőtt feládátőknák igáződniuk kell á peá nzuö gyi beszáá mőlőá kőö ltseá gveteá si sőráihőz.
Páá lyáá záti felhíáváá s álápjáá n főlyőá síátőtt táá mőgátáá s eseteá n áz elfőgádőtt páá lyáá záti prőgrámtőá l
elteá rni á Táá mőgátőá jőá váá hágyáá sáá vál lehet. Amennyiben á váá llált indikáá tőrőkát á
Kedvezmeá nyezett nem tudtá megválőá síátáni, uá gy á táá mőgátáá s terheá re csák á
megválőá síátőtt indikáá tőrőkkál áráá nyős reá sz száá mőlhátőá el. A páá lyáá záthőz kápcsőlőá dőá
minden egyes dőkumentumőn, kiádváá nyőn, eá s nyőmtátváá nyőn fel kell tuö ntetni á
táá mőgátáá s teá nyeá t á Táá mőgátőá (Emberi Erőő főrráá sők Miniszteá riumá), á Táá mőgátáá skezelőő
(Emberi Erőő főrráá sők Táá mőgátáá skezelőő ) eá s á táá mőgátáá si ázőnősíátőá megjelőö leá seá vel.
Figyelem! Ezen rendelkezeá s megseá rteá se á megíáteá lt táá mőgátáá s 5%-nák visszávőnáá sáá t
eredmeá nyezi. A szákmái beszáá mőlőá hőz csátőlándőá á táá mőgátáá si ceá l megválőá suláá sáá t
áláá táá másztőá (keá pes, szőö veges) dőkumentáá ciőá eá s egyeá b, ázt áláá táá másztőá irát, íágy
kuö lőö nőö sen:
-

jelenleá ti íávek,
munkánáplőá , háládáá si náplőá ,
á táá mőgátáá sbőá l keá szuö lt kiádváá nyők,
főtőá k, videőá k,
sájtőá megjeleneá sek (nyőmtátőtt eá s elektrőnikus),
tőváá bbáá minden őlyán dőkumentum, ámely á szákmái prőgrámőt áláá táá másztjá.
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5.4.

A szákmái beszáá mőlőá t áz elektrőnikus (EPER) rendszerben feltőö ltve kell á Lebőnyőlíátőá
reá szeá re megkuö ldeni.

5.5.

Pénzügyi elszámolás: á Kedvezmeá nyezettnek prőjektidőő szákőt terhelőő kőö ltseá gek
kiegyenlíáteá seá t igázőlőá dőkumentumőkát száá mláőö sszesíátőő melleá klettel egyuö tt kell
benyuá jtániá áz áláá bbiák eá s á Páá lyáá záti ÚÁ tmutátőá bán meghátáá rőzőtták szerint:
-

-

á peá nzuö gyi bizőnylátőkrá vőnátkőzőá száá mláőö sszesíátőő ;
á táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá hőz kápcsőlőá dőá , száá mviteli tőö rveá ny szerinti, záá rádeá kőlt
bizőnylátők, válámint áz ázők kifizeteá seá t igázőlőá őkirátőknák á Kedvezmeá nyezett
keá pviselőő je áá ltál hitelesíátett máá sőlátá, melyek kőö reá t á Lebőnyőlíátőá á mindenkőr
hátáá lyős AÁ vr. vőnátkőzőá előő íáráá sái szerint hátáá rőzzá meg;
á táá mőgátáá s terheá re á száá zezer főrint eá rteá khátáá rt megháládőá eá rteá kuő áá ru
beszerzeá se vágy szőlgáá ltátáá s megrendeleá seá re iráá nyulőá szerzőő deá s hitelesíátett
máá sőlátá.

A peá nzuö gyi elszáá mőláá st á táá mőgátőá i őkirát melleá kleteá t keá pezőő kőö ltseá gtervvel
őö sszehásőnlíáthátőá mőá dőn kell elkeá szíáteni. A peá nzuö gyi elszáá mőláá s száá mláőö sszesíátőő bőő l eá s á
táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá t igázőlőá száá mviteli eá s peá nzuö gyi-, illetve egyeá b, á kifizeteá seá t
igázőlőá bizőnylátőknák, válámint á táá mőgátáá s jőgszeruő eá s ceá ljáá nák megfelelőő
felhásznáá láá sáá t igázőlőá egyeá b dőkumentumőknák á Kedvezmeá nyezett keá pviselőő je áá ltál
hitelesíátett máá sőlátáá bőá l áá ll. A kőö ltseá gek felmeruö leá seá t igázőlőá eredeti száá mviteli eá s
peá nzuö gyi bizőnylátőkát á Kedvezmeá nyezett kőö teles záá rádeá kkál elláá tni, ámelyben jelezni
kell, hőgy á száá mviteli eá s peá nzuö gyi bizőnylátőkőn szereplőő őö sszegbőő l mennyit száá mőlt el
áz ázőnősíátőá száá mmál hivátkőzőtt táá mőgátőá i őkirát terheá re.
5.6.

A fel nem hásznáá lt táá mőgátáá s őö sszegeá t á Kedvezmeá nyezett kőö teles á Beszáá mőlőá
benyuá jtáá sáá vál egyidejuő leg – á táá mőgátőá i őkirát ázőnősíátőá száá máá rá tőö rteá nőő hivátkőzáá ssál
– visszáutálni á Lebőnyőlíátőá reá szeá re. A visszáutáláá sáá rőá l á Beszáá mőlőá bán
Kedvezmeá nyezettnek nyilátkőzniá kell. A Beszáá mőlőá hőz csátőlni szuö kseá ges á lemőndőá
nyilátkőzátőt eá s á visszáutáláá st igázőlőá dőkumentum hitelesíátett máá sőlátáá t.

5.7.

Nem, vágy nem megfelelőő en teljesíátett Beszáá mőlőá eseteá n á szákmái beszáá mőlőá , illetve á
peá nzuö gyi elszáá mőláá s tekinteteá ben á Lebőnyőlíátőá á Kedvezmeá nyezettet hiáá nypőá tláá s
teljesíáteá sre híávjá fel. A pőá tláá s, kőrrekciőá elmulásztáá sá lehetetlenneá teszi ánnák
megáá llápíátáá sáá t, hőgy á táá mőgátáá st á Kedvezmeá nyezett rendelteteá sszeruő en hásznáá ltá-e
fel.

5.8.

Amennyiben Kedvezmeá nyezett á Beszáá mőlőá benyuá jtáá sáá rá vőnátkőzőá kőö telezettseá geá t á
hiáá nypőá tláá si felszőá líátáá s elleneá re, áz ábbán kituő zőö tt hátáá ridőő re nem teljesíáti, áz á
táá mőgátőá i őkirát megszegeá seá nek minőő suö l, ámelynek eredmeá nyekeá nt Táá mőgátőá á jelen
AÁ SZF-ben főglált jőgkőö vetkezmeá nyeket eá rveá nyesíáti. A hátáá ridőő elmulásztáá sá eseteá n á
felrőá hátőá sáá g hiáá nyáá t Kedvezmeá nyezettnek á hiáá nypőá tláá s benyuá jtáá sáá vál egy időő ben,
íáráá sbán kell igázőlniá. Há á Kedvezmeá nyezett á beszáá mőláá si kőö telezettseá geá nek
hátáá ridőő ben nem vágy nem megfelelőő mőá dőn tesz eleget, e kőö telezettseá geá nek
teljesíáteá seá ig á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s főlyőá síátáá sá felfuö ggeszteá sre keruö l.
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VI. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
6.1.

A táá mőgátáá si igeá ny jőgőssáá gáá t, á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá t á Táá mőgátőá , á
Lebőnyőlíátőá , válámint jőgszábáá lybán, á páá lyáá záti kiíáráá sbán, á táá mőgátőá i őkirátbán,
válámint jelen AÁ SZF-ben meghátáá rőzőtt szervek ellenőő rizhetik. Az ellenőő rzeá sek
lefőlytátáá sáá rá á táá mőgátáá si dőö nteá s meghőzátáláá t, á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá t
megelőő zőő en, á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s igeá nybeveá tele álátt, á táá mőgátőtt teveá kenyseá g
befejezeá sekőr, illetve lezáá ráá sákőr, válámint á lezáá ráá st kőö vetőő en keruö lhet sőr. A helyszíáni
ellenőő rzeá sre áz őrszáá gős nemzetiseá gi őö nkőrmáá nyzát szeá khelyeá n vágy telephelyeá n is sőr
keruö lhet. A táá mőgátáá si igeá ny jőgősultsáá gáá nák eá s á táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá nák
ellenőő rzeá seá re á beszáá mőlőá elfőgádáá sáá t kőö vetőő őö t eá vig keruö lhet sőr.

6.2.

Kedvezmeá nyezett tudőmáá sul veszi, hőgy áz ellenőő rzeá s kereteá ben áz ellenőő rzeá st veá gzőő
szervezet vágy szemeá ly jőgősult helyszíáni ellenőő rzeá st tártáni, minden vőnátkőzőá
dőkumentumőt megvizsgáá lni eá s á teljesíáteá s sőráá n eljáá rőá szemeá lyeket nyilátkőztátni. A
Lebőnyőlíátőá eá s á Táá mőgátőá jőgősult á peá nzuö gyi-száá mviteli dőkumentumők, teljesíáteá ssel
kápcsőlátős száá mláá k, megválőá síátáá st igázőlőá őkmáá nyők eá s bizőnylátők ellenőő rzeá seá re, s á
száá mláá kát kibőcsáá tőá szemeá lyektőő l á száá mláá k eá s bizőnylátők tártálmáá rá neá zve
táá jeá kőztátáá s beszerzeá seá re.

6.3.

A Kedvezmeá nyezett kőö teles á táá mőgátáá si őö sszeget elkuö lőö níátetten kezelni eá s á táá mőgátáá si
őö sszeg felhásznáá láá sáá rá neá zve elkuö lőö níátett száá mviteli nyilváá ntártáá st vezetni, illetőő leg á
felhásznáá láá st dőkumentáá lőá száá mláá kát, bizőnylátőkát, szerzőő deá seket, egyeá b őkirátőkát á
Táá mőgátőá , á Lebőnyőlíátőá vágy egyeá b ellenőő rzeá sre jőgősult szervek áá ltál ellenőő rizhetőő
mőá dőn kezelni eá s nyilváá ntártáni. A Kedvezmeá nyezett ezen tuá l is kőö teles minden, áz
ellenőő rzeá shez szuö kseá ges felviláá gősíátáá st eá s egyeá b segíátseá get megádni.

6.4.

Kedvezmeá nyezett kőö teles áz ellenőő rzőő szervezetekkel egyuö ttmuő kőö dni, áz ellenőő rzeá st
veá gzőő szerv keá pviselőő it ellenőő rzeá si munkáá jukbán á megfelelőő dőkumentumők, száá mláá k, á
megválőá síátáá st igázőlőá őkmáá nyők, bizőnylátők rendelkezeá sre bőcsáá táá sáá vál, válámint á
fizikái teljesíáteá s vizsgáá látáá bán á helyszíánen is segíáteni, tőváá bbáá á megfelelőő
dőkumentumőkát rendelkezeá sre bőcsáá táni eá s á helyszíáni ellenőő rzeá shez szuö kseá ges
felteá teleket biztősíátáni. A Kedvezmeá nyezett ellenőő rzeá stuő reá si kőö telezettseá geá nek felrőá hátőá
mágátártáá sáá vál válőá őlyán megszegeá se eseteá n, ámely áz ellenőő rzőő szerv munkáá jáá t
ellehetetleníáti, á Táá mőgátőá á táá mőgátőá i őkiráttőá l eláá llhát, á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá st
visszávőnhátjá, illetőő leg á Táá mőgátőá áz esedeá kes kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s főlyőá síátáá sáá t áz
ellenőő rzeá s lefőlytátáá sáá nák ismeá telt lehetőő veá teá teleá ig – á táá mőgátőá i őkiráttőá l válőá eláá lláá s
helyett – felfuö ggesztheti.

6.5.

Kedvezmeá nyezett kőö teles á táá mőgátáá ssál kápcsőlátős válámennyi dőkumentumőt á
beszáá mőlőá jőá váá hágyáá sáá tőá l száá míátőtt tíáz eá vig megőő rizni. Amennyiben á dőkumentumők
fellelhetőő seá gi helye megváá ltőzik, árrőá l Kedvezmeá nyezett háládeá ktálánul, de legkeá sőő bb
nyőlc nápőn beluö l íáráá sbán eá rtesíáti Lebőnyőlíátőá t.
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VII. Kifogás benyújtása
7.1.

Az áá llámháá ztártáá sőn kíávuö li Kedvezmeá nyezett kifőgáá st nyuá jthát be, há á páá lyáá záti
eljáá ráá srá, á táá mőgátáá si dőö nteá s meghőzátáláá rá, á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá rá, á
kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s főlyőá síátáá sáá rá, visszákőö veteleá seá re vőnátkőzőá eljáá ráá s veá lemeá nye
szerint jőgszábáá lyseá rtőő . A kifőgáá st á Lebőnyőlíátőá reá szeá re kell íáráá sbán megkuö ldeni, á
kifőgáá sőlt inteá zkedeá shez vágy mulásztáá shőz kápcsőlőá dőá án megáá llápíátőtt hátáá ridőő n beluö l,
ennek hiáá nyáá bán áz árrőá l válőá tudőmáá sszerzeá stőő l száá míátőtt tíáz nápőn beluö l, de legkeá sőő bb
áz ánnák bekőö vetkezeá seá tőő l száá míátőtt hárminc nápőn beluö l. Egy dőö nteá ssel, inteá zkedeá ssel
őö sszefuö ggeá sben kifőgáá s csák egy álkálőmmál nyuá jthátőá be.

7.2.

A kifőgáá snák tártálmázniá kell á kifőgáá st tevőő neveá t, szeá khelyeá t vágy lákcíámeá t, á nem
termeá szetes szemeá ly kifőgáá st tevőő keá pviselőő je neveá t, á kifőgáá ssál eá rintett páá lyáá zát vágy
táá mőgátőá i őkirát ázőnősíátáá sáá hőz szuö kseá ges ádátőkát, á kifőgáá sőlt inteá zkedeá s vágy
mulásztáá s meghátáá rőzáá sáá t, á kifőgáá s álápjáá ul szőlgáá lőá teá nyeket eá s á kifőgáá sőlt vágy
elmárádt inteá zkedeá ssel megseá rtett jőgszábáá lyi rendelkezeá s pőntős megjelőö leá seá t, eá s nem
elektrőnikus uá tőn tőö rteá nőő kápcsőláttártáá s eseteá n á kifőgáá st tevőő áláá íáráá sáá t.
VIII. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

8.1.

A Táá mőgátőá - á táá mőgátáá s igeá nyleá seá nek jőgszeruő seá geá tőő l, válámint á táá mőgátőá i őkirátbán
főglálták megseá rteá seá nek kőö ruö lmeá nyeitőő l fuö ggőő en – á táá mőgátőá i őkiráttőá l válőá eláá lláá srá
vágy ázőnnáli hátáá lyuá felmőndáá sáá rá, illetőő leg á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s visszávőnáá sáá rá
jőgősult, há:
á)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

á táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt megválőá síátáá si időő szák kezdőő időő pőntjáá tőá l
száá míátőtt hát hőá nápőn beluö l á táá mőgátőtt teveá kenyseá g nem kezdőő dik meg, vágy á
Kedvezmeá nyezett á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s igeá nybeveá teleá t neki felrőá hátőá őkbőá l
nem kezdemeá nyezi, eá s keá sedelmeá t ezen időő álátt íáráá sbán sem menti ki,
á Kedvezmeá nyezett jőgősulátlánul vette igeá nybe á táá mőgátáá st,
á Kedvezmeá nyezett á táá mőgátáá srőá l szőá lőá dőö nteá s tártálmáá t eá rdemben befőlyáá sőlőá
válőá tlán, hámis vágy megteá vesztőő ádátőt szőlgáá ltátőtt vágy ilyen nyilátkőzátőt tett á
táá mőgátáá si igeá ny benyuá jtáá sákőr, vágy á szerzőő deá skőö teá s, á táá mőgátőá i őkirát
kibőcsáá táá s, áz elszáá mőláá s, illetve áz ellenőő rzeá s sőráá n leá nyeges kőö ruö lmeá nyt
elhállgátőtt, illetve leá nyeges kőö ruö lmeá nyrőő l, teá nyrőő l válőá tlán, hámis ádátőt
szőlgáá ltátőtt,
őlyán kőö ruö lmeá ny meruö l fel, vágy jut á Táá mőgátőá , vágy á Lebőnyőlíátőá tudőmáá sáá rá,
ámely álápjáá n nem lett vőlná kibőcsáá thátőá á táá mőgátőá i őkirát,
á táá mőgátőtt feládát megválőá síátáá sá meghiuá sul, tártőá s ákádáá lybá uö tkőö zik, vágy á
táá mőgátőá i őkirátbán főglált uö temezeá shez keá pest jelentőő s, á táá mőgátőá i őkirát
mőá dősíátáá sáá vál nem őrvősőlhátőá keá sedelmet szenved,
á Kedvezmeá nyezett neki felrőá hátőá őkbőá l megszegi á táá mőgátőá i őkirátbőá l, illetve áz
ázzál kápcsőlátős jőgszábáá lyőkbőá l eredőő kőö telezettseá geit, íágy kuö lőö nőö sen nem tesz
eleget ellenőő rzeá stuő reá si kőö telezettseá geá nek (áz ellenőő rzeá s sőráá n felrőá hátőá
mágátártáá sáá vál áz ellenőő rzőő szerv munkáá jáá t ellehetetleníáti), eá s ennek kőö vetkezteá ben
á táá mőgátőtt teveá kenyseá g szábáá lyszeruő megválőá síátáá sáá t nem lehet ellenőő rizni,
á Kedvezmeá nyezett á táá mőgátőá i őkirátbá meghátáá rőzőtt, á táá mőgátőá i őkirát
kibőcsáá táá sáá nák felteá telekeá nt jőgszábáá ly áá ltál előő íárt nyilátkőzátők báá rmelyikeá t
visszávőnjá,
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h)

á Kedvezmeá nyezett á táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt beszáá mőlőá , elszáá mőláá s
benyuá jtáá sáá nák (pőá t)hátáá ridejeá t elmulásztőttá, vágy á beszáá mőlőá t, elszáá mőláá st ánnák
Lebőnyőlíátőá áá ltál tőö rteá nőő előő terjeszteá seá t kőö vetőő en á Táá mőgátőá nem főgádtá el,
i) á Kedvezmeá nyezett reá szeá rőő l vágy á Kedvezmeá nyezettre tekintettel hármádik
szemeá ly reá szeá rőő l nyuá jtőtt biztősíáteá k megszuő nik, megsemmisuö l, vágy eá rteá ke
egyeá bkeá nt száá mőttevőő en csőö kken, eá s á Kedvezmeá nyezett megfelelőő uá j biztősíáteá k,
vágy áz eá rteá kcsőö kkeneá snek megfelelőő tőváá bbi biztősíáteá k nyuá jtáá sáá rőá l á Táá mőgátőá ,
vágy Lebőnyőlíátőá áá ltál megszábőtt hátáá ridőő n beluö l nem inteá zkedik,
j) á Kedvezmeá nyezett muő kőö deá se á páá lyáá zát benyuá jtáá sáá nák eá s á táá mőgátőá i őkirát
kibőcsáá táá sáá nák időő pőntjá kőö zőö tti időő szákbán nem felelt meg á táá mőgátőá i őkirát
kibőcsáá táá sáá rá meghátáá rőzőtt kőö vetelmeá nyeknek.
k) á Kedvezmeá nyezett áz előő íárt biztősíáteá kőt á megjelőö lt hátáá ridőő ig nem vágy nem
megfelelőő en nyuá jtőttá be,
l) Táá mőgátőá , vágy á Lebőnyőlíátőá tudőmáá sáá rá jut, hőgy Kedvezmeá nyezett á táá mőgátőtt
teveá kenyseá ghez szuö kseá ges jőgerőő s hátőá sáá gi engedeá lyekkel nem rendelkezik, vágy áz
előő íárt sájáá t főrráá s nem áá ll rendelkezeá seá re, vágy jőgerőő s veá gzeá ssel elrendelt
felszáá mőláá si, csőő d-, veá gelszáá mőláá si vágy egyeá b – á megszuö nteteá seá re iráá nyulőá ,
jőgszábáá lybán meghátáá rőzőtt – eljáá ráá s álátt áá ll, vágy á kőö zpeá nzekbőő l nyuá jtőtt
táá mőgátáá sők áá tláá thátőá sáá gáá rőá l szőá lőá jőgszábáá lyők álápjáá n nem reá szesuö lhetett vőlná
táá mőgátáá sbán, á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá nák időő pőntjáá bán nem felelt meg á
rendezett munkáuö gyi kápcsőlátők jőgszábáá lyi kőö vetelmeá nyeinek,
m) Kedvezmeá nyezett á táá mőgátáá st á táá mőgátőá i őkirátbán előő íártáktőá l elteá rőő en,
rendelteteá sellenesen vágy nem jőgszeruő en hásznáá ltá fel,
n) Kedvezmeá nyezett á bejelenteá si kőö telezettseá geá nek á táá mőgátőá i őkirátbán
meghátáá rőzőtt hátáá ridőő ben nem tett eleget,
8.2.

Há á Kedvezmeá nyezett őlyán nyilátkőzátőt tesz, vágy á Táá mőgátőá vágy Lebőnyőlíátőá őlyán
kőö ruö lmeá nyrőő l szerez tudőmáá st, ámely á táá mőgátőá i őkirát felmőndáá sáá t illetve áz áttőá l válőá
eláá lláá st megálápőzzá á Lebőnyőlíátőá felfuö ggeszti á táá mőgátáá s főlyőá síátáá sáá t eá s errőő l á
Kedvezmeá nyezettet íáráá sbán táá jeá kőztátjá.

8.3.

A táá mőgátőá i őkirát felmőndáá sáá rőá l, áz áttőá l tőö rteá nőő eláá lláá srőá l, illetőő leg á kőö ltseá gveteá si
táá mőgátáá s visszávőnáá sáá rőá l á Táá mőgátőá íáráá sbán eá rtesíáti á Kedvezmeá nyezettet. Az
eá rtesíáteá st hivátálős irátkeá nt kell pőstáá rá ádni. A kuö ldemeá nyt á keá zbesíáteá s
megkíáseá rleá seá nek nápjáá n keá zbesíátettnek kell tekinteni, há á cíámzett áz áá tveá telt
megtágádtá, vágy á kuö ldemeá ny á Kedvezmeá nyezett levelezeá si cíámeá rőő l „cíámzett
ismeretlen”, vágy „elkőö ltőö zőö tt” megjegyzeá ssel eá rkezett visszá. Há á keá zbesíáteá s ázeá rt vőlt
eredmeá nytelen, mert á cíámzett áz irátőt nem vette áá t (ázáz á Táá mőgátőá hőz „nem kereste”
jelzeá ssel eá rkezett visszá), áz irátőt á pőstái keá zbesíáteá s máá sődik megkíáseá rleá seá t kőö vetőő en, á
pőstá áá ltál visszákuö ldőö tt kuö ldemeá ny visszáfőrdíátáá sáá nák nápjáá n kell keá zbesíátettnek
tekinteni.
IX. A támogatás visszafizetése

9.1.

A kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá sők jőgősulátlán igeá nybeveá tele, jőgszábáá lyseá rtőő vágy nem
rendelteteá sszeruő felhásznáá láá sá, tőváá bbáá á táá mőgátőá i őkiráttőá l tőö rteá nőő eláá lláá s, ánnák
felmőndáá sá, illetőő leg á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s visszávőnáá sá eseteá n á Kedvezmeá nyezett
– á jelen fejezetben főglálták szerint – á jőgősulátlánul igeá nybe vett kőö ltseá gveteá si
táá mőgátáá s őö sszegeá t áz áá llámháá ztártáá srőá l szőá lőá 2011. eá vi CXCV. tőö rveá ny (á tőváá bbiákbán:
AÁ ht) 53/A. § (2) bekezdeá se szerinti, áz áá llámháá ztártáá si tőö rveá ny veá grehájtáá sáá rőá l szőá lőá
368/2011. (XII.31.) Kőrm. rendelet (á tőváá bbiákbán: AÁ vr.) 98. § (1) bekezdeá seá ben
meghátáá rőzőtt meá rteá kuő uö gyleti kámáttál, keá sedelem eseteá n áz AÁ ht 53/A. § (2) bekezdeá se
szerinti, áz AÁ vr. 98. § (2) bekezdeá seá ben meghátáá rőzőtt meá rteá kuő keá sedelmi kámáttál
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nőö velt meá rteá kben kőö teles visszáfizetni. Az áá llámháá ztártáá s kőö zpőnti álrendszereá be
tártőzőá kőö ltseá gveteá si szerv Kedvezmeá nyezettet kámátfizeteá si kőö telezettseá g nem terheli.
9.2.

Há á Táá mőgátőá á táá mőgátőá i őkiráttőá l eláá ll, vágy felmőndjá ázt, á Kedvezmeá nyezett áz
áddig reá szeá re főlyőá síátőtt táá mőgátáá s őö sszegeá t á 9.1. pőntbán meghátáá rőzőtt uö gyleti
kámáttál nőö velt őö sszegben, keá sedelem eseteá n áz ugyánitt meghátáá rőzőtt keá sedelmi
kámáttál kőö teles tizenőö t nápőn beluö l visszáfizetni á szerzőő deá sszáá m eá s áz AÁ HT ázőnősíátőá
megjelőö leá seá vel árrá á száá mláá rá, ámit á Lebőnyőlíátőá á táá mőgátőá i őkirátbán vágy kuö lőö n
eá rtesíáteá sben hátáá rőz meg. Az uö gyleti kámát száá míátáá sáá nák kezdőő időő pőntjá á táá mőgátáá s
főlyőá síátáá sáá nák elsőő nápjá, utőlsőá nápjá á visszáfizeteá si kőö telezettseá g teljesíáteá seá nek nápjá.
A keá sedelmi kámát száá míátáá sáá nák kezdőő időő pőntjá á kőö telezett keá sedelembe eseá seá nek
nápjá, utőlsőá nápjá á visszáfizeteá si kőö telezettseá g teljesíáteá seá nek nápjá.

9.3.

A Táá mőgátőá á táá mőgátőá i őkirát mőá dősíátáá sá, felmőndáá sá, illetőő leg eláá lláá sá, neá lkuö l is
elrendelheti á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s reá szleges – á jőgszábáá lyseá rteá ssel, illetve á nem
rendelteteá sszeruő vágy szerzőő deá sellenes felhásznáá láá ssál áráá nyős meá rteá kuő –
visszáfizeteá seá t. Ilyen esetben á kedvezmeá nyezett á jőgősulátlánul igeá nybe vett táá mőgátáá s
őö sszegeá t kőö teles visszáfizetni.

9.4.

Amennyiben á táá mőgátáá sbőá l fel nem hásznáá lt őö sszeg márádt visszá, uá gy ázt á
Kedvezmeá nyezett áz elszáá mőláá si hátáá ridőő t kőö vetőő tizenőö t nápőn beluö l, egy őö sszegben
kőö teles visszáfizetni á szerzőő deá sszáá m eá s áz AÁ HT ázőnősíátőá megjelőö leá seá vel árrá á
száá mláá rá, ámit á Lebőnyőlíátőá á táá mőgátőá i őkirátbán vágy kuö lőö n eá rtesíáteá sben hátáá rőz
meg.

9.5.

A Kedvezmeá nyezett tudőmáá sul veszi, hőgy ámennyiben á táá mőgátőá i őkirát
kibőcsáá táá sáá nák felteá telekeá nt ádőtt nyilátkőzátá elleneá re á táá mőgátáá s felhásznáá láá sá sőráá n
á fizetendőő ádőá jáá bőá l ráá áá tháá ríátőtt vágy áz áá ltálá megáá llápíátőtt ádőá t levőntá, vágy á
keletkezőő ádőá terhet máá srá áá tháá ríátőttá, á levőnáá sbá helyezett vágy áá tháá ríátőtt eá s á
Táá mőgátőá áá ltál is táá mőgátőtt áá ltáláá nős főrgálmi ádőá őö sszegeá nek megfelelőő táá mőgátáá st
kőö teles áz AÁ vr-ben meghátáá rőzőtt uö gyleti kámáttál, keá sedelem eseteá n keá sedelmi
kámáttál nőö velt meá rteá kben tizenőö t nápőn beluö l visszáfizetni á szerzőő deá sszáá m eá s áz AÁ HT
ázőnősíátőá megjelőö leá seá vel árrá á száá mláá rá, ámit á Lebőnyőlíátőá á táá mőgátőá i őkirátbán vágy
kuö lőö n eá rtesíáteá sben hátáá rőz meg. A kámátszáá míátáá s időő pőntjáá rá á 9.2 pőntbán íárőtták áz
iráá nyádőá k.

9.6.

A Kedvezmeá nyezett tudőmáá sul veszi, hőgy ámennyiben á táá mőgátőtt teveá kenyseá g
kőö ltseá ge – á Beszáá mőlőá elfőgádáá sá álápjáá n – áz elfőgádőtt kőö ltseá gtervben főgláltákhőz
keá pest csőö kken, á táá mőgátáá s őö sszegeá t á Táá mőgátőá egyőldáluá íáráá sbeli rendelkezőő
nyilátkőzáttál áz őö sszkőö ltseá g csőö kkeneá seá nek áráá nyáá bán - tőö bb táá mőgátáá si főrráá s eseteá n
áz eredeti táá mőgátáá si áráá nyőknák megfelelőő en -, csőö kkenti. A Kedvezmeá nyezett
tudőmáá sul veszi, hőgy á Táá mőgátőá fenti nyilátkőzátá á táá mőgátőá i őkirát mőá dősíátáá sáá nák
minőő suö l. Amennyiben á táá mőgátáá s őö sszegeá nek csőö kkenteá se eá rinti á Kedvezmeá nyezett
reá szeá re á táá mőgátőá i őkirát álápjáá n főlyőá síátőtt táá mőgátáá st, á Kedvezmeá nyezett kőö teles á
csőö kkenteá ssel eá rintett táá mőgátáá sreá szt, á Táá mőgátőá áá ltál kibőcsáá tőtt rendelkezőő
nyilátkőzát keá zhezveá teleá tőő l száá míátőtt tizenőö t nápőn beluö l visszáfizetni á szerzőő deá sszáá m
eá s áz AÁ HT ázőnősíátőá megjelőö leá seá vel árrá á száá mláá rá, ámit á Lebőnyőlíátőá á táá mőgátőá i
őkirátbán vágy kuö lőö n eá rtesíáteá sben hátáá rőz meg.

9.7.

A Kedvezmeá nyezett tudőmáá sul veszi, hőgy á táá mőgátőá i őkirátbőá l eredőő visszáfizeteá si
kőö telezettseá g nem teljesíáteá se eseteá n á visszáfizetendőő őö sszeget eá s ánnák kámátáit á
Táá mőgátőá elsőő sőrbán ázőnnáli bánki beszedeá si megbíázáá s benyuá jtáá sáá vál kíáseá rli meg
behájtáni. Ennek eredmeá nytelenseá ge eseteá n á visszáfizetendőő őö sszeget eá s ánnák
kámátáit áz áá llámi ádőá hátőá sáá g megkereseá sre ádőá k mőá djáá rá hájtjá be. Amennyiben á
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Kedvezmeá nyezett á táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt visszáfizeteá si kőö telezettseá ge
teljesíáteá seá vel keá sedelembe esik, kőö teles á keá sedelem idejeá re á 9.1. pőntbán
meghátáá rőzőtt keá sedelmi kámátőt fizetni.
X. Kedvezményezett nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségei
10.1.

A Kedvezmeá nyezett
á)
b)

c)

kijelenti, hőgy á táá mőgátáá si igeá nyben főglált ádátők, infőrmáá ciőá k eá s dőkumentumők
teljeskőö ruő ek, válőá sák eá s hitelesek, válámint árrá vőnátkőzőá án, hőgy áz ádőtt
táá rgybán táá mőgátáá si igeá nyt kőráá bbán vágy egyidejuő leg mikőr eá s hől nyuá jtőtt be,
kijelenti, hőgy á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá s időő pőntjáá bán nem áá ll jőgerőő s veá gzeá ssel
elrendelt veá gelszáá mőláá s, felszáá mőláá s álátt, ellene jőgerőő s veá gzeá ssel elrendelt
felszáá mőláá si, csőő d-, veá gelszáá mőláá si vágy egyeá b, á megszuö nteteá seá re iráá nyulőá ,
jőgszábáá lybán meghátáá rőzőtt eljáá ráá s nincs főlyámátbán;
nem áá ll fenn hármádik szemeá ly iráá nyáá bán őlyán kőö telezettseá ge, ámely á
kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s ceá ljáá nák megválőá suláá sáá t meghiuá síáthátjá,

d)

nyilátkőzik árrőá l, hőgy megfelel áz AÁ ht. 48/B. §-áá bán eá s áz 50. §–áá bán meghátáá rőzőtt
kőö vetelmeá nyeknek;

e)

tudőmáá sul veszi, hőgy á Táá mőgátőá , illetve á Lebőnyőlíátőá á Kedvezmeá nyezett neveá t, á
táá mőgátáá s ceá ljáá t, őö sszegeá t, á táá mőgátőtt teveá kenyseá g megválőá suláá si helyeá t
nyilváá nőssáá grá hőzhátjá;

f)

nyilátkőzik árrőá l, hőgy á jőgősulátlánul igeá nybe vett táá mőgátáá s őö sszegeá t eá s ánnák
kámátáit áz AÁ vr. eá s jelen AÁ SZF-ben főglálták szerint visszáfizeti;

g)

nyilátkőzik árrőá l, hőgy á Lebőnyőlíátőá áá ltál előő íárt biztősíáteá kőkát legkeá sőő bb á
táá mőgátáá s elsőő főlyőá síátáá sáá t megelőő zőő 5. náptőá l á táá mőgátáá si jőgviszőny álápjáá n
fennáá llőá kőö telezettseá gei megszuő neá seá ig rendelkezeá sre bőcsáá tjá;

h)

nyilátkőzik árrőá l, hőgy á kőö ltseá gveteá si táá mőgátáá s tekinteteá ben ádőá levőnáá si jőggál
rendelkezik-e,

i)

kőö telezettseá get váá llál árrá, hőgy á táá mőgátőtt feládát megválőá síátáá sá sőráá n á
Táá mőgátőá áá ltál nyuá jtőtt táá mőgátáá s teá nyeá t hőnlápjáá n, eá s á táá mőgátáá s reá veá n keá szuö lt
kiádváá nyőkőn, nyőmtátőtt ányágőkőn szőö veggel, rendezveá nyek eseteá ben szőá beli
kőö zleá ssel, tőváá bbáá lőgőá feltuö nteteá seá vel, kifuö ggeszteá seá vel – táá mőgátőá i őkirátbán
meghátáá rőzőtt mőá dőn – jelzi;

j)

tudőmáá sul veszi, hőgy ámennyiben á Kbt. rendelkezeá sei álápjáá n ájáá nlátkeá rőő nek
minőő suö l, uá gy á táá mőgátáá si ceá l veá grehájtáá sá sőráá n á beszerzeá sekre vőnátkőzőá án
biztősíátániá kell á tisztesseá ges, diszkrimináá ciőá mentes, nyíált eá s áá tláá thátőá eljáá ráá st, á
kőö zbeszerzeá si eá rteá khátáá rt eleá rőő beszerzeá sek eseteá ben pedig á táá mőgátáá sbőá l
finánszíárőzőtt eá píáteá si beruháá záá s, áá rubeszerzeá s, illetve szőlgáá ltátáá s igeá nybeveá tele
sőráá n á Kbt. rendelkezeá seinek megfelelőő en kőö teles eljáá rni;

k)

nyilátkőzik árrőá l, hőgy áz előő iráá nyzátbőá l táá mőgátőtt teveá kenyseá g, táá mőgátáá si ceá l eá s
táá mőgátáá si prőgrám megválőá síátáá sá sőráá n leá trehőzőtt, illetve megszerzett táá rgyi
eszkőö znek minőő suö lőő vágyőntáá rgyát leltáá rbá veszi;
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l)

á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá vál kifejezetten eá s visszávőnhátátlánul hőzzáá jáá rul
áhhőz, hőgy Táá mőgátőá eá s á Lebőnyőlíátőá á fent megádőtt ádátőkát kizáá rőá lág á
táá mőgátáá si igeá ny lebőnyőlíátáá sá, elbíáráá láá sá eá rdekeá ben kezelje, feldőlgőzzá, á
bíáráá lőá (k)nák tőváá bbíátsá, eá s ázőkát á táá mőgátáá si igeá ny lezáá rultá utáá n tíáz eá vig
megőő rizze;

m) nyilátkőzik árrőá l, hőgy áz áá ltálá keá pviselt szervezetnek nincs lejáá rt esedeá kesseá guő ,
vágy meg nem fizetett ádőá tártőzáá sá – ide nem eá rtve á helyi ádőá kát –, válámint
jáá ruleá k-, illeteá k- vágy váá mtártőzáá sá (á tőváá bbiákbán egyuö tt: kőö ztártőzáá s);
n)

nyilátkőzik árrőá l, hőgy vele szemben nem áá llnák fenn áz AÁ vr. 81. §-bán
meghátáá rőzőtt, á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá t lehetetlenneá teá vőő felteá telek;

ő)

kijelenti, hőgy áz ádőtt táá mőgátáá si ceá llál ázőnős táá rgybán, kőráá bbán vágy
egyidejuő leg benyuá jtőtt táá mőgátáá si igeá nyeirőő l á páá lyáá zát benyuá jtáá sákőr nyilátkőzőtt;
ámennyiben á nyilátkőzátbán főgláltákhőz keá pest váá ltőzáá s kőö vetkezik be
háládeá ktálánul, vágy legkeá sőő bb tudőmáá sáá rá jutáá stőá l száá míátőtt nyőlc nápőn beluö l
bejelenti á váá ltőzáá st á Lebőnyőlíátőá nák;

p)

kijelenti, hőgy á táá mőgátőá i őkiráttál táá mőgátőtt ceá lőkkál kápcsőlátős irátők eá s
dőkumentumők fellelhetőő seá gi helyeá rőő l á páá lyáá zát benyuá jtáá sákőr nyilátkőzőtt;

q)

tudőmáá sul veszi, hőgy á kőö ztártőzáá s vizsgáá látá ceá ljáá bőá l – á táá mőgátáá si jőgviszőny
fennáá lláá sáá ig – á Táá mőgátőá vágy á Lebőnyőlíátőá ádátszőlgáá ltátáá sá álápjáá n á Mágyár
AÁ llámkincstáá r eá s á Nemzeti Adőá - eá s Váá mhivátál jőgősulták Kedvezmeá nyezett eá s /
vágy áz áá ltálá keá pviselt szervezet neveá nek (megnevezeá seá nek), lákhelyeá nek
(szeá khelyeá nek), ádőá száá máá nák, ádőá ázőnősíátőá jeleá nek kezeleá seá re;

r)

tudőmáá sul veszi, hőgy á táá mőgátőtt teveá kenyseá g megválőá síátáá sáá rőá l szőá lőá
beszáá mőlőá bán kizáá rőá lág őlyán – á kőö ltseá gveteá sbőő l nyuá jtőtt táá mőgátáá s, eá s
ámennyiben áz előő íáráá srá keruö lt, sájáá t főrráá s terheá re teljesíátett – kőö ltseá gek
tuö ntethetőő ek fel, ámelyek jőgőssáá gáá rőá l eá s őö sszegszeruő seá geá rőő l á Kedvezmeá nyezett
ázők kifizeteá se előő tt előő zetesen meggyőő zőő dőö tt;

s)

tudőmáá sul veszi, hőgy á táá mőgátőtt teveá kenyseá g megválőá síátáá sá sőráá n á
kőö ltseá gveteá sbőő l nyuá jtőtt táá mőgátáá s eá s – há előő íáráá srá keruö lt – á sájáá t főrráá s terheá re á
száá zezer főrint eá rteá khátáá rt megháládőá eá rteá kuő , áá ru beszerzeá seá re vágy szőlgáá ltátáá s
megrendeleá seá re iráá nyulőá szerzőő deá st kizáá rőá lág íáráá sbán kőö thet;

t)

kijelenti, hőgy ámennyiben á helyi őö nkőrmáá nyzátők ádőá ssáá grendezeá si eljáá ráá sáá rőá l
szőá lőá 1996. eá vi XXV. tőö rveá ny hátáá lyá áláá tártőzik, nem áá ll ádőá ssáá grendezeá si eljáá ráá s
álátt; tőváá bbáá tudőmáá sul veszi, hőgy ádőá ssáá grendezeá si eljáá ráá s álátt áá llőá
szervezetekkel - fuö ggetlenuö l á táá mőgátáá s egyeá b felteá teleinek megleá teá tőő l - táá mőgátőá i
őkirát nem bőcsáá thátőá ki;

u)

kijelenti, hőgy – ámennyiben jőgszábáá ly előő íárjá – á táá mőgátőtt teveá kenyseá ghez
szuö kseá ges jőgerőő s hátőá sáá gi engedeá ly(ek) birtőkáá bán ván(nák);

v)

tudőmáá sul veszi, hőgy á táá mőgátáá s Kedvezmeá nyezettjeá nek neveá re, á táá mőgátáá s
ceá ljáá rá, őö sszegeá re, tőváá bbáá á táá mőgátáá si prőgrám megválőá síátáá si helyeá re vőnátkőzőá
ádátők nyilváá nőssáá grá hőzhátőá k;

w) tudőmáá sul veszi, hőgy á táá mőgátáá ssál megváá sáá rőlt eszkőö zőö ket, ámelyek eá rteá ke á
száá zezer főrintőt megháládjá, á Beszáá mőlőá elfőgádáá sáá tőá l száá míátőtt őö t eá ven beluö l
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kizáá rőá lág á Táá mőgátőá előő zetes jőá váá hágyáá sáá vál idegeníátheti el, ádhátjá beá rbe vágy
terhelheti meg;
x)

10.2.

megerőő síáti, hőgy á páá lyáá zát benyuá jtáá sákőr áz EPER-ben, áz erre rendszeresíátett
feluö leten máá r nyilátkőzőtt árrőá l, hőgy á táá mőgátáá si prőjekt megválőá síátáá sáá hőz
felhásznáá lt táá mőgátáá s eseteá ben áá ltáláá nős főrgálmi ádőá levőnáá srá jőgősult vágy nem
jőgősult.

Kedvezmeá nyezett váá lláljá, hőgy ámennyiben á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá t kőö vetőő en áz
áláá bbi ádátőkbán, kőö ruö lmeá nyekben váá ltőzáá s kőö vetkezik be, árrőá l háládeá ktálánul, de
legkeá sőő bb á tudőmáá sáá rá jutáá stőá l száá míátőtt nyőlc nápőn beluö l, á váá ltőzáá st igázőlőá
dőkumentumők megkuö ldeá seá vel, eá s szuö kseá g eseteá n á táá mőgátőá i őkirát mőá dősíátáá sáá nák
kezdemeá nyezeá seá vel egyuö tt á Lebőnyőlíátőá nák bejelenti, há
á) á táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt megválőá síátáá si időő szák kezdőő időő pőntjáá tőá l
száá míátőtt hát hőá nápőn beluö l á feládát teljesíáteá se nem kezdőő dik meg;
b) á táá mőgátőtt teveá kenyseá ghez szuö kseá ges jőgerőő s hátőá sáá gi engedeá ly visszávőnáá srá
keruö l, vágy hátáá lyáá t veszti;
c) á táá mőgátőtt feládát megválőá síátáá sá meghiuá sul, tártőá s ákádáá lybá uö tkőö zik, vágy á
táá mőgátőá i őkirátbán főglált uö temezeá shez keá pest jelentőő s keá sedelmet szenved;
d) á táá mőgátőtt teveá kenyseá g őö sszkőö ltseá ge á táá mőgátőá i őkirát melleá kleteá t keá pezőő
kőö ltseá gtervhez keá pest csőö kken;
e) jőgerőő sen elrendelt csőő d-, felszáá mőláá si, veá gelszáá mőláá si vágy egyeá b –
megszuö nteteá seá re iráá nyulőá , jőgszábáá lybán meghátáá rőzőtt – eljáá ráá s indul ellene;

á

f) áz ádőá levőnáá si jőgősultsáá gáá bán váá ltőzáá s kőö vetkezik be;
g) báá rmely,
á
táá mőgátőá i
őkirát
kibőcsáá táá sáá nák
felteá teleá uöl
előő íárt
nyilátkőzát/dőkumentum visszávőnáá srá keruö l, vágy ázt bíárőá sáá g/hátőá sáá g
megsemmisíáti;
h) á táá mőgátőá i őkirát kibőcsáá táá sáá t lehetetlenneá teá vőő válámely kőö ruö lmeá ny á táá mőgátáá si
dőö nteá s meghőzátáláá t kőö vetőő en kőö vetkezik be, vágy jut á táá mőgátőá tudőmáá sáá rá;
i) áz elszáá mőláá s álápjáá ul szőlgáá lőá dőkumentumők táá mőgátőá i őkirátbán meghátáá rőzőtt
fellelhetőő seá ge megváá ltőzik.
XI. Vegyes rendelkezések
11.1.

A táá mőgátőá i őkirát ceá ljáá rá eá s táá rsádálmi hásznőssáá gáá rá tekintettel á szerzőő dőő felek
főkőzőtt gőndőssáá ggál kőö telesek eljáá rni á teljesíáteá s sőráá n. Erre tekintettel á szerzőő dőő
felek kőö telesek egymáá s teljesíáteá seá t előő segíátve szőrősán egyuö ttmuő kőö dni, eá s egymáá s
meá ltáá nyős eá rdekeit figyelembe venni.

11.2.

A Kedvezmeá nyezett páá lyáá záti dőkumentáá ciőá jáá t á jelen AÁ SZF, á táá mőgátőá i őkirát eá s ánnák
melleá kletei, á Páá lyáá záti Kiíáráá s, á Páá lyáá záti ÚÁ tmutátőá , tőváá bbáá á Kedvezmeá nyezett
páá lyáá záti keá relme, válámint benyuá jtőtt nyilátkőzátái eá s egyeá b keá relmei keá pezik. Az AÁ SZF
eá s á táá mőgátőá i őkirát rendelkezeá seit á Kedvezmeá nyezett páá lyáá záti keá relme, táá mőgátőá i
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őkirát melleá kletei, nyilátkőzátái, egyeá b keá relmei, tőváá bbáá á Páá lyáá záti Kiíáráá s, válámint á
Páá lyáá záti ÚÁ tmutátőá álápjáá n kell eá rtelmezni.
11.3.

A jelen AÁ SZF-ben eá s á táá mőgátőá i őkirátbán nem, vágy nem kellőő reá szletesseá ggel
szábáá lyőzőtt keá rdeá sek tekinteteá ben á mágyár jőg szábáá lyái – kuö lőö nőö sen á Ptk., áz AÁ ht. eá s
áz AÁ vr. rendelkezeá sei áz iráá nyádőá ák.

11.4.

Kedvezmeá nyezett, Táá mőgátőá , Lebőnyőlíátőá á táá mőgátőá i őkirátbőá l eredőő esetleges
jőgvitáá ikát elsőő sőrbán táá rgyáláá sős uá tőn kőö telesek rendezni.

11.5.

Kedvezmeá nyezett, Táá mőgátőá , Lebőnyőlíátőá rőö gzíátik tőváá bbáá , hőgy á jelen AÁ SZF-fel
őö sszefuö ggőő ádátők nem minőő suö lnek uö zleti titőknák, nem tárthátőá ák visszá uö zleti titőkrá
hivátkőzáá ssál, ámennyiben ázők megismereá seá t vágy nyilváá nőssáá grá hőzátáláá t tőö rveá ny
kőö zeá rdekbőő l elrendeli. A fentiektőő l elteá rőő en ázőnbán á Táá mőgátőá eá s á Lebőnyőlíátőá nem
hőzhátjá nyilváá nőssáá grá ázőkát áz ádátőkát, ámelyeknek megismereá se á
Kedvezmeá nyezett uö zleti teveá kenyseá geá nek veá gzeá se szempőntjáá bőá l áráá nytálán seá relmet
őkőzná - íágy kuö lőö nőö sen technőlőá giái eljáá ráá srá, muő száki megőldáá srá, knőw-hőw-rá
vőnátkőzőá ádátőkát -, ámennyiben ázők nyilváá nőssáá grá hőzátáláá t á Kedvezmeá nyezett á
táá mőgátáá s felhásznáá láá sáá rőá l tőö rteá nőő beszáá mőláá ssál egyidejuő leg kifejezetten megtiltőttá.
Budápest,

………………………….…………
Száá ntái Ireá n
táá mőgátáá sők lebőnyőlíátáá sáá eá rt felelőő s
szákmái főő igázgátőá -helyettes
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
P.H.

………………………….…………
dr. Peá ter-Szábőá Kátálin
páá lyáá záti jőgi eá s igázgátáá si igázgátőá
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

………………………….…………
Dr. Szváthneá Dr. Száláy Máá rtá
páá lyáá záti igázgátőá
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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